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Administranto: R. LerchnerLa meĥanika epoko kaj la homa feliĉo
Nia epoko estas karakterizata per la 

grandegaj progresoj de la meĥaniko. 
Estus stulte voli nei tiujn sukcesojn, 
kiujn elakiris lioma racio en tekniko, 
medicino k. a. aplikataj sciencoj. Estus 
stulte voli nei la pli grandan komforton, 
kiun kreis al si la nun vivantaj gene- 
racioj, kompare kun siaj antaŭuloj. Kaj 
ni ankaŭ ne volas malkonfesi, ke ĉio tio 
kondukis al plia intensigo kaj riĉigo de 
I’ homara civilizo. Ni tute ne troviĝas en 
la spiritostato, ke ni volus redeziri al la 
homaro ian antaŭan staton, en kiu ĝi 
vivis dum pasintaj periodoj, nek utopie 
imagi al ni, kiel fantazias verkistoj, ke 
pli primitive kaj hierarkie vivantaj 
homoj ĝuas pli feliĉan vivstaton, aŭ kiel 
aliaj asertas, ke la sovaĝaj gentoj sur 
oceanaj insuloj estas feliĉuloj...

Ni volas senrezerve konfirmi la pro- 
gresojn civilizajn de nia meĥanika 
epoko, la “penetron de racio en la 
homan cerbon**,  por uzi vorton de K-do 
Lanti. Sed alia demando, kiu povas 
maltrankviligi observanton, estas tiu, 
kiel moviĝas proporcie al tiuj raciaj pro- 
gresoj la nivelo de vivfeliĉo homara? 
Cu kun la teknikaj akiroj, kun la 
sendube pli granda komforto kreskis la 
anima feliĉo de 1’ homoj?

La konstato de kelkaj faktoj sufiĉas, 
por alkonduki nin al tio nee respondi 
tiun demandon. Ni ne eĉ konsideru en 
tiu ĉi momento la malbonfarojn de 
1’kapitalisma sociordo kun ĝiaj privi- 
legioj ekonomi-sociaj por kelkiuj kaj 
mizero, senlaboreco, sklaviĝo, per- 
sekutoj por aliaj. Ni simple prenu 
ekzemplon: Se en nia tempo du junaj 
gehomoj volas edziĝi, ilian cerbon ĉefe 
okupas la penso: kiel havigi al si loĝ- 
ejon, kaj — kiam, ofte post jaroj da 
serĉado en nia mirinda sociordo, ĝi fine 
estas trovita, ilin okupas plene la ideo. 
kiel plej bone materie instali tiun loĝ- 
ejon: bansalono, telefono, (en Usono) 
aŭtomobilo ne devas manki, manĝilaro 
laŭeble arĝenta estas aĉetata, kaj oni 

kalkulas, mastrumas, elspezas ... Kaj 
pro ĉiuj tiuj zorgoj kaj penoj nur tre 
malfrue la bedaŭrinduloj ekrimarkas, ke 
ili forgesis en sia hejmo la plej esencan: 
krei atmosferon de viv-feliĉo.

Tiel progresis la homaro en sia 
evoluo tra la jarcentoj: ĝi liveris al la 
mondo ĉian modernan komforton. Ci 
provizis ĝin per havenoj, fabrikoj, 
arsenaloj, stacidomo kaj amuzejo. Gi 
konstruis “ĉiel-skrapulojn**  sur la tero, 
kiu treinas, kirasvagonojn, kanonojn 
kaj eksplodilojn, kiuj servas al ĝi por 
detrui mem. kiel infano siajn ludilojn, 
la urbojn de ĝi konstruitajn. Sed en tiu 
ĉi grandega.“palaco**,  kia fariĝis la uni- 
verso, kion ĝi antaŭvidis por sia propra 
disvolviĝo, sia propra feliĉo?... Gi 
multobligis la detruan potencon de 
1’armiloj: ĉu ĝi, samproporcie, kvietigis 
la furiozon ĝin uzi? ...

Kia rilato inter Radio kaj la justo, 
inter kino kaj la virto, inter la industrio 
kaj la belo? Cu la revolvero kunhelpis 
malpliigi la nombron da pasiaj krimoj 
kaj da memmortigoj? Certe, la homaro 
konstruis al si belan domon: ĉu ĝi ne 
forgesis, kiel la junaj gehomoj, sin senti 
hejme?

Komence ni jam diris: ni ne asertas, 
ke la primitivuloj vivis pli feliĉe ol la 
nuntempuloj, ĉar al ili mankis la kom- 
fortajoj ktp. Tiel rezoni signifus logike 
kondamni la raciigon de 1’ homa spirito. 
Ni nur konstatas la fakton, ke la plia 
civilizo al la modernuloj ne alportis 
pluson da anima feliĉo.

“Se la homa intelekto dum la paso 
de 1’ jaroj vastege progresis, la sentoj, 
kiuj reaile estas la veraj moviloj de 
1’ konduto, restis neŝanĝitaj. La amo, la 
ĵaluzo, la malamo, la ambicio estas 
hodiaŭ la samaj kiel en la plej primitivaj 
tempoj de 1’ historio. La moderna homo 
estas eble malpli senbrida ol estis la 
homoj de 1’ Renesanco laŭ la juĝo de 
1’ Memoroj de Benvenuto Cellini; li 
ŝajnas regi pli bone siajn refleksajn 

agojn, kiel dirus fiziologo, sed li ne 
regas ilin longtempe ..skribas d-ro
G. Le Bon en libro “Malekvilibro de 
1’ Mondo**.

Sed tiuj konstatoj kondukas nin al la 
konkludo, ke por civilizi nin mem kune 
kun nia civilizo devas ekzisti ia ekvi- 
libro inter sentoj kaj racio. La sento, la 
pasio, la entuziasmo, estas kaj restu Ia 
motoroj, sed la racio regu. Estus dom- 
aĝe. se la sento malaperus, sed ĝi 
devas esti bridata de la racio. Nenia 
senta ago devas resti nekontrolata de 
la supera kontrolilo, la racio. Ankoraŭ 
ni ne donis la regan povon al la racio, 
ankoraŭ ni estas estaĵoj multe pli sent- 
emaj ol raciaj: tiel klarigas, ke potencaj 
intelektaj geniuloj kiel la filozofo kaj 
kanceliero Bek’n (aiigle: Bacon), povis 
esti kanajlegoj kaj ke, en la lasta milito, 
homoj formitaj per libroj ekbruligis la 
bibliotekojn.

Tio devus esti averto terura al ni: 
kiam la intelekto daŭras progresi kaj 
Ia sentoj ne ŝanĝiĝas, la intelekto 
servas al la homaro, kiu restas rnilit- 
erna, per rimedoj detruaj tiom potenc- 
aj, ke la plej grandaj urboj povos esti 
neniigataj dum malmultaj momentoj. De 
tiu nekontraŭdirebla danĝero certe de- 
pendas la estonto ne nur de 1’ okcident- 
landa. sed de 1’ tuta homara kulturo. 
Tial devas arde interesi nin la de- 
mando, ĉu tiu malekvilibro inter sentoj 
kaj intelekto estas esenca aŭ nur mal- 
daŭra, provizora?

Oni kutime donas grandan admiron 
al la scienculoj, kaj ne malprave. Sed 
tamen ni devas konfesi, ke ĝis hodiaŭ 
ili ne faris ion tre gravan, lli okupis 
sin pri figuroj desegnitaj sur papero, pri 
movoj de astroj, kiuj kuras en la ĉielo 
aŭ korpoj, kiuj falas sur la teron; ili 
ekscitiĝis pri la lumo, la elektro, la ke- 
miaj kombinoj; ili dediĉis sian fervoron 
al ĉio, kio estis senmova kaj solida, al 
ĉio, kio povis esti formulata de kal- 
kulistoj kaj geometriistoj, homoj, kiuj 
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estas plej fremdaj al la vivo. Resume, 
ili studis ĉion en la universo, escepte 
Ia homon. Ili malkovris al ni la sekret- 
ojn de 1’ ĉielo, sed ne tiun de nia koro. 
lli komencis per tio, kio estis facila kaj 
simpla kaj prokrastis, kio estis malfacila 
kaj malsimpla: la homa konduto. Reli- 
gioj kaj moraloj — tio estas la sento 
kaj la mistikismo — daŭris direkti niajn 
destinojn, ne la scienco, ĉar, por paroli 
ekzakte, la scienco pri 1’ homo, la psiko- 
logio, estas apenaŭ naskita. Ciu el ni 
hodiaŭuloj povas diri. returnante la 
parolon de 1’fama latina poeto: “Mi 
estas sciulo, do ĉio, kio rilatas la 
homon, estas nekonata al rni."

Nu, civilizo povas baziĝi nur sur 
sciencaj malkovroj: ĝi rezultas de ilia 
apliko al niaj bezonoj. La nia povis 
apliki nur la sciencon, kiun ni posedis, 
tiun malkompletan pri la universo. Gi 
estis la verko ĉefe de inĝenieroj kaj 
metiistoj. Gi utiligis la fizikajn kaj ke- 
miajn leĝojn. Sed la leĝoj de sentoj kaj 
pasioj, la psikologiaj leĝoj? Ili restas

PROBLEMOJ
POR SANDINO

Niaj legantoj jam havis okazon legi 
en “S-ulo“ diversajn opiniojn pri la 
agado de generalo Sandino kaj eĉ propr- 
ajn dirojn de ĉi tiu lasta. Kiel ni jam 
diris, ne estas nia tasko decidi aŭ ne, ĉu 
Ia Nikaragvaja heroo pravas aŭ ne, sed 
nur liveri al la legantoj informojn, kiuj 
ebligas al ili akiri personan opinion pri 
la demando. Tiucele ni publikigas la 
tradukon de artikolo aperinta en la 
hispanlingva gazeto “Accion Social 
Obrera", S. E e 1 i u de Q u i x o 1 s 
(Gerona), de 12. 1. 1929. — Red.

La gazetoj informas nin, ke la burĝ- 
aro de la latinamerikaj landoj tute ne 
intencas helpi la ribelon de Sandino 
kontraŭ la Usonaj ekspluatantoj. La 
respublika registaro de Nikaragvo rapid- 
eme donis sian aliĝon al la Prezidanto 
elektita de Usono por la konstruado de 
la kanalo, traironta Nikaragvon, por 
servi la militajn projektojn de la granda 
regno Nordamerika, al kiu la Nikaragva 
burĝaro vendis sian landon, kiel ali- 
tempe ĝin vendis la panama burĝaro.

Por doni lukse belan akceptan cere- 
monion al Huver, la registaro de 1’ Ar- 
gentina respubliko ne hezitas pligravigi 
la reakcion kaj sovaĝe pune bridi la 
manifestaciojn de 1’ proletaro kontraŭ la 
.lanki-imperialismo.

Kaj en tiu medio de submetiĝo al la 
senlima povo de 1’ dolaro, la kampar- 
anoj, kun Sandino kiel ĉefo, leviĝas en 
ribelgesto kiel la Mafinomovado en 
Rusio, kaj, idee gvidataj de 1’ anarkistoj, 
povas konduki al starigo de liberecana 
komunismo. Sole la proletaro kaj super 
ĉio la hispanlingva, povas kaj devas 
helpi la liberigan movadon de 1’ Nikara- 
gvaj kamparanoj. Pariĝas nepre necesa 
la starigo de komitatoj “Por Sandino", 
kiuj disvolvu sian aktivecon en la 
sindikatoj kaj la kooperativoj de 1’ urboj 
kaj de la kamparo, kaj ĉefe en tiu mo- 
mento, kiam ŝajnas nepre okazonta 
kapitalista milito inter Bolivio kaj Para- 

malatentataj. Ni vidas tion ekz. rilate 
al la politiko, kies hodiaŭa esprimo 
estas la vivo de ŝtatoj, nacioj kaj di- 
versaj antagonismaj partioj: tie la 
sentoj kaj la mistiko regas libere.

Ekzistas nur unu sola forto, kiu 
povus majstri la meĥanikan epokon kaj 
savi la homaron kontraŭ la minaco de 
plena ruiniĝo. Tiu forto estas la kerno 
de 1’meĥanika, de 1’industria epoko: la 
proleta klaso. Gi povos solvi la antaŭ- 
metitan problemon, nur kiam ĝi estos 
mastro de Ia produktrimedoj, kiuj en Ia 
manoj de 1’ ekspluatantoj signifas kon- 
stantan minacantan danĝeron por la 
ekzisto de 1’ horna speco. Do antaŭ la 
Proletaro leviĝas giganta jena tasko: 
ne nur venki la kapitalistan reĝimon, 
sed ankaŭ mem kompreni utiligi al si la 
modernan sciencon kaj lerni regi super 
pasiaj sentoj per la racio. En la plen- 
luno de tiu gravega tasko SAT devas 
ludi sian rolon, edukante, klerigante, 
formante kernon da kapablaj, konsciaj, 
raciemaj laboruloj.

EL AMERIKO
gvajo (vidu “S-ulo“ n-o 227, pĝ. 160. 
— Red.) milito, kiun la diplomataj arti- 
fikoj nur povas prokrasti, sed ne eviti, 
ĉar Ia motivoj de malkonsento estas la 
nafttavoloj de “Cako", pri kiuj inter- 
disputas la Usonaj kapitalistoj reprezent- 
ataj de Bolivio, kaj anglaj, kiuj estras 
en Paragvaja respubliko.

Ni. defendantaj la klasbatalon, propa- 
gandantaj la socian lukton, kiu devas 
starigi senklasan kaj senkategorian 
homaron, malkonsentas pri la inter- 
registara milito, por kiu estas oferataj 
la laboristoj kaj kamparanoj por profito 
al siaj malamikoj, la kapitalistoj kaj 
posedantoj-ekspluatantoj.

La Bolivia kaj Paragvaja proletaro 
devas imiti la geston de Sandino, 
kontraŭstarigi la revolucion al la inter- 
regna milito. La nomo de Sandino devas 
esti la flago de 1’ intercivitana milito, de 
1’ revolucio kontraŭ la burĝa imperial- 
ismo.

La “Por Sandino“-komitatoj povas 
materie kaj morale helpi la revoluciajn 
kamparanojn de Nikaragvo kaj eble la 
“proksimajn Satidinojn", kiuj kredeble 
aperos en ambaŭ militantaj respublikoj.

Tiaj komitatoj povas esti la gvida 
centro de 1’ estonta armeo de la an- 
arkista revolucio. Kaj dume ili disvolvos 
sian sintenadon je la krio “Vivu San- 
dino“. Al kamparano la teron kaj al 
laboristo la masonon.

V. fi adolej — Moskvo. 
Trad. F. Buire (10 340).

EL PARAGVAJO
Okaze de la limkonflikto inter Para- 

gvajo kaj Bolivio okazinta antaŭ ne- 
longa tempo, la gazetaro okupis sin 
multe pri tiuj landetoj sudamerikaj. Tial 
certe interesos niajn K-dojn kelkaj in- 
formoj pri la laborista movado en Para- 
gvajo.

1 Regiono inter Bolivio kaj Paragvajo.

En jaro 1926 fondigis laborista unu- 
iĝo kun anarkista tendenco, nomata 
“Centro Obrero Regional de Paraguay“ 
(CORP), kio signifas “Laborista Centro 
Regiona de Paragvajo". Gi ampleksis 
ĝis 1923 la plejmulton de la laboristaro. 
Hodiaŭ ĝi nombras nur 5000 membrojn 
kompare kun loĝantaro de unu miliono. 
Sekve de konstantaj solidarec-strikoj 
kaj kun ili kunligitaj persekutadoj fare 
de la estraroj, enkarcerigoj, murdoj, 
ekziloj ktp., la membronombro malalt- 
iĝis. Krome ekstarigis reformista kaj 
flava organizoj: Federacio de la mar- 
istoj kaj Laborista federacio de Para- 
gvajo. Sed granda parto de la labor- 
istoj, precipe la centro laborista de 
Concepcion restis organizitaj ĉe 
CORP, al kiu eĉ aliĝis la foireja) vend- 
is tinoj; kaj la laborista centro de 
Encar nacion, kiu ja tre suferis 
pro striko, sed tamen ankoraŭ hodiaŭ 
ampleksas en la organizo plejmulton da 
laboristoj urbaj kaj kamparaj. Tiu 
organizo la 28. junio 1928 proklamis 
strikon, kiu alportis sukceson por la 
laboristoj. Sed kiam muelposedanto 
rompis la faritan interkonsenton, la tuta 
laboristaro de 1’ urbo proklamis la 
ĝeneralstrikon, kiu daŭris monaton. 
Dum Ia striko dumnokte estis vundataj 
oficisto kaj administranto de la muelejo; 
la kulpuloj ne estis kaptataj. La sekvo 
estis senindulga batalo kontraŭ la sindi- 
kato, kies funkciuloj estis arestataj kaj 
ĝis hodiaŭ ne liberigataj. Inter la arest- 
itoj troviĝas universitata instruisto 
Barthe, d-ro Creydt kaj laboristo Mar- 
tinez. COPR faris 24-horan ĝeneral- 
strikon kiel proteston. La flavaj or- 
ganizoj ne partoprenis tiun strikon, kiu 
nur parte sukcesis.

Ankaŭ en antaŭaj jaroj la COPR 
gvidis honorajn batalojn kontraŭ entre- 
prenistaro kaj ŝtato. Dum fervojista 
striko en 1916 ekzemple 400 laboristoj 
estis arestataj kaj kondamnataj al pli- 
malpli longaj punoj. Tamen tiu striko 
signifis iel sukceson. Ankaŭ la tramista 
striko, kiu malfunkciigis la tutan tra- 
fikon kaj daŭris 4 monatojn, meritas 
mencion.

En Paragvajo ekzistas kiel politikaj 
partioj nur la liberaluloj, la respublikanoj 
kaj konservativuloj. La laborista mov- 
ado ĉiam estis influata de anarkistaj 
ideoj kaj tial neniam partoprenis la 
balotojn kaj ne kreis politikajn partiojn. 
En la lastaj jaroj aperis tri liberecanaj 
gazetoj. Kompilita laŭ la esperanta

Gazetservo de A. I. T.
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Kiel riĉaj estas la laboristoj usonaj
Usono, la fama ora lando! La lando 

de proverba mielo kaj lakto! La lando, 
kie ĉiu laboristo posedas aiitomobilon, 
radion, eksterurban domon belegan kaj 
ankaŭ sekretan likvorejon!

Jes, tiel efektive estas la koncepto de 
alilanduloj pri la vivo en nia lando. Kaj 
tian impreson oni nepre ricevas lasante 
sin influi de la amerikaj filmoj tiom 
disvastigataj en Eŭropo.

Bedaŭrinde, filmoj ĝenerale ne estas 
farataj de stcttistikuloj aŭ sociologoj, 
precipe se ili estas farataj laŭ difinita 
modelo, kiel estas la okazo en Usono. 
Ni tial nin turnu al ciferoj, kiuj kredeble 
estos pli fidindaj ol filmoj. Vidu ni. kiom 
da posedajo usona la laboristo havas, 
kian parton el Ia nacia produkto li 
ricevas.

La tuta posedajo usona nuntempe estas 
taksata je ĉ. tricent sepdek kvin mili- 
ardoj da dolaroj, efektive “leona" parto 
el posedaĵo tutmonda. Nur unu elcento 
de la popolo posedas kvindek naŭ el- 
centojn de la tuta posedajo. 99% la 
ceterajn 41%. Nur 13 % de la popolo 
havas 91 %. .

Ĉirkaŭe 75% da usonanoj posedas 
nenion. 6% posedas malpli ol milon 
da dolaroj. Samtempe ni havas dek unu 
milojn da milionuloj kaj unu bilionulon. 
Tiuj-ĉi lastaj estas tre rapidkreskemaj; 
en 1914 ni havis nur 4500 milionulojn. 
Tiom pri la havo.

Nun pri la enspezoj de la laboristoj 
en la lando orplena.

La tuta jara enspezo de 1’ popolo 
usona estas pli ol 70 bilionoj da dolaroj. 
Laboristoj kaj aliaj salajrpagatoj kon- 
sistigas ĉ. 80% de la tuta profitdone 
okupata popolo; ili ricevas nur 40% de 
la tuta enspezo, dum la ceteraj 60% 
plenigas la poŝojn de la 20% da ne- 
labo rantoj.

Ni nun lasu la matematikajn figurojn 
kaj malkaŝu la veran vivon kaj viv- 
povon de la laboristo usona.

Laŭ la kalkulo de la Departemento 
de Laboro ĉe Usona Registaro la mini- 
mumo por subteno de familio el kvar 
personoj estas 34 dolaroj semajne; por 
sole-vivanta virino 16 dolaroj semajne. 
Tiuj ciferoj estas ĉerpitaj el registaraj 
kalkuloj de 1922, sed la vivkostoj ŝanĝ- 
iĝis tre malmulte depost tiam. Cu la 
laboristo tion ankaŭ laborakiras?

La mezaj semajnaj salajroj de labor- 
istoj en Usono estas: ŝtona, vitra kaj 
brika industrio (en ŝtato Nov-Jorko) 
$30; metala kaj elektra $31, aŭtomobila 
$34; tolajlavejoj: viroj $25, virinoj 
$12—15; ministoj $25—32 (se ili la- 
boras); fervoja industrio: plej alta $45, 
plej malalta S 15.

Nekvalifikitaj laboristoj ’ laborakiras 
meze 50 cendojn pohore aŭ 24 doi. por 
48-hora semajno, en kelkaj industrioj 
(lignosegejoj) eĉ malpli. Pordogardisto 
ĉe la novjorka subvoja tramo $5 tage 
por 10 horoj da laboro. Virinaj salajroj 
ĝenerale estas multe malpli altaj. En 
lavejoj, ĉemizfabrikoj, viandpakejoj ili 
malofte ricevas pli ol 12—15 doi. En 
urbo Nov-Jorko la salajroj ĝenerale 
estas pli altaj, tamen ni vidu la jenon: 
Kvalifikita laboristo je virinaj vestaĵoj 
(tre multe disvastigita ĉi tie) ricevas 
$ 50 semajne ... kompreneble kiam li 

laboras. Lia laboro estas nur sezona. 
Se li laboras 36 semajnojn dum la jaro, 
li nomas ĝin bona sezono. La meza 
salajro tial estas nur $ 35.

La mezaj salajroj de librotenistoj aŭ 
oficistoj ne ofte superas la sumon de 
$ 30—35 por viroj, $ 25 semajne por 
virinoj.

*
Tio tute klare montras, kiel facile la 

usona laboristo povas havi aŭtomobilon, 
krom tio ankaŭ aliajn luksaĵojn. La 
suprecititaj ciferoj konvinke montras, 
ke la plejmulto da salajrpagata popolo

Grandega gasujo proksime de Ĉikago, serv- 
anta kiel lumturo por la nokt-aviada trafiko

en Usono eĉ ne laborakiras la mini- 
mumon por racia vivo. Kaj senlabor- 
eco? Strikoj (nesalajrataj)? Malsanoj? 
ktp.

Ni ankaŭ rigardu alian flankon de tiu 
afero, la psikologian flankon. Hobson, 
fama angla ekonomisto, uzas la espriin- 
on “relativa malriĉeco" kaj opinias, ke 
ĝi estas eĉ pli terura ol vera malriĉeco. 
Relativa malriĉeco estas manko de aĵoj, 
kiuj ekzistas, sed estas nehaveblaj pro 
manko da mono, dum aliuj samtempe 
ilin uzas. Malriĉulo estas multe pli 
mizera apud riĉulo ol inter samstatanoj.

Tio estas la fakto en Usono. Sufiĉe, 
eĉ tro multe da ĉio haveblas. Oftaj eko- 
nomiaj krizoj, — la vendistoj plendas pro 
manko da merkato por siaj varoj, dum 
ekstere apud ilia vendejo staras mal- 
sataj laboristoj, al kiuj mankas la ar- 
tikloj. kiujn la vendisto ne povas vendi. 
Samkiel vi montrante pecon da pano 
al malsatulo, ne donante ĝin al li, vi nur 
pligrandigas liajn turmentojn.

Kompreneble estas tute vere. 
ke Ia vivo ĉi tie estas pli 
bona ol ie alie en la mondo 

nuntempe. Tamen estas multe da 
suferego (konsideru la vivon de la 
ministoj dum la lastaj longdaŭraj strik- 
oj). Kvin milionoj da senlaboruloj ek- 
zistas nuntempe. Vere ankaŭ estas, ke 
Usono veturigas 25 milionojn da aŭto- 
mobiloj, pli multe ol troviĝas en la tuta 
cetera mondo. Kaj ne malpli vere estas, 
ke la plejmulto da usonanoj aŭtojn ne 
havas; al ili mankas multe pli necesaj 
aĵoj.

Kaj la plej bedaŭrinda fakto laŭ la 
opinio de la skribanto estas la jena; 
ĉion ni havas, efektive ĉion. Tamen ni 
ĝin ne havas.

J. W„ Nov-Jorko (12 452).

★

TOMAS MEABE
La asocio “Socialista Junularo de 

Bilbao" festis sian 25-an jubileon en la 
unuaj tagoj de januaro. Okaze de tiu 
datreveno la proleta gazetaro raportis 
pri Tomas Meabe, la fondinto de tiu 
socialista organizo en Hispanio.

Tomas Meabe estis sendube unu el la 
plej kleraj, virtaj, konsciaj kaj batal- 
antaj socialistoj hispanaj. Li apartenis al 
monhava kaj fervore katolika familio. 
Tamen de infanaĝo Tomas montriĝis 
liberpensema kaj ribelulo. En la lernejo, 
en Ia strato, hejme... ĉie li protestadis 
kaj bataladis kontraŭ maljusto. Li ege 
amis la naturon, kiu estas la plej bona 
instruistino! Kaj li iris en la kamparon, 
en la montojn, por tie atente rigardadi, 
meditadi... Kaj ĉe la birdaro, ĉe la 
montbestoj, ĉe ŝprucantaj riveretoj li 
eklernis solidarecon, amon. fratecon, 
liberecon...

Li eklaboris kiel piloto ĉe grava ŝip- 
entrepreno, sed estis de ĝi forpelata 
pro sia protestado kontraŭ ekspluatado 
kaj pro fiera batalo kontraŭ naciismo, 
kies gvidantoj estis la ŝipentreprenistoj 
kaj lia propra frato.

Poste li fariĝis kontoristo, sed prefere 
pretiĝis labori pri kaj por socialismo. 
Profunda kaj kuraĝa verkisto li gvidis 
la semajnan gazeton “La Klasbatalo" 
(hisp.: La Lucha de Clases) kaj en ĝiaj 
kolonoj kaj en gravaj ĵurnaloj de Hi- 
spanio li publikigis fierajn revoluciigajn 
kaj filozofajn artikolojn. Neniam li kon- 
sentis, ke ĵurnalgvidanto forstreku eĉ 
unu vorton el liaj skribajoj. "Ne — li 
diris — mi ĉiam respondos pri miaj 
verkoj. Kvankam mi estos malliberigita 
aŭ mortpafita: Vero super ĉio!" Kaj 
certe li tre ofte estis enkarcerigata kaj 
batpunata. Li edziĝis nekatolike: Kia 
teruraĵo tiame — kaj ankoraŭ nun, en 
ĉi tiu lando premata de klerikaluloj!

Lia familio malbenis lin pro tio. 
tamen, ju pli Ii estis malamata, des pli 
li estis amanta. — Li malsaniĝis. Troa 
laboro kaj vipbatado malfortigis lian 
korpon kaj en ĝi kreskadis tuberkulozaj 
mikroboj. Tamen Ii daŭrigis Ia batalon. 
Pro aperigo de artikolo kontraŭ la reĝo 
kaj registaro li estis malliberigata dum 
longa tempo kaj liaj amikoj devigis lin 
forkuri en Francion. Li tute ne volis 
obei. sed liaj K-doj estis certaj, ke 
Tomas baldaŭ estus mortonta en mal- 
liberejo kai puŝis lin eksterlandon. Li 
loĝis en Bordo (fr.: Bordeaux) kai
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ricevis por bone vivi sufiĉe da mono. 
kiun sendis al li liaj bilbaoaj K-doj. Sed 
ĉiam malriĉe vestite li manĝis prolete 
kaj havis... ne unu moneron, ĉar li 
donacis ĉion ĉu al la senlaboruloj, ĉu 
al la laboristoj de la haveno, kun kiuj 
ĉiutage li interparoladis.

Telegrafe oni sciigis al li. ke lia 
patrino estis mortanta. Sekve Tomas 
telegrafis al la Ministro de Justeco 
jenon: “Mosto: Mia patrino estas mort- 
anta. Nun mem mi ekveturas al Bilbao 
por kisi ŝin lastfoje kaj por ricevi ŝian 

Laŭ petitrajo

lastan spiron. Permesu al mi tion. Poste 
mi restos je via dispono." Efektive, 
Tomas alvenis Bilbaon, rapidis al siaj 
gepatroj, kisis, manpremis, larmsur- 
verŝis la mortantinon. “Kara filo," diris 
ĉi lasta, “promesu al mi, ke vi katolike 
sankciigu vian edziĝon ...“ “Jes," re- 
spondis Meabe tiel pala kiel mortanta 
lia kreintino. “Mi faros laŭ via volo, 
patrino kara..."

La patrino mortis, sed la filo ne plen- 

umis sian promeson, kiu eble estas la 
sola mensogo de Tomas, mensogo tiel 
bela kiel la plej brilanta vero!

La tiama justeco-ministro Figeroa 
respektis la filan amon de Meabe, lasis 
lin neĝenate kaj... poste li povis reiri 
Francion. Post kelka tempo la ekzilito 
revenis Hispanion. Li denove laboradis 
kaj batalis por socialismo, ĝis tuber- 
kulozo silentigis lin por ĉiam.

LA SEKVOJ DE SENDEPENDIĜO
(Vidu n-ojn

Oni “litovigas" Litovion

La litova ŝtato fendiĝis- dum la daŭro 
de revoluciaj bataloj. Precipe la rusa 
kaj parte la germana revolucio movis 
laborist- kaj kamparanamasojn en Li- 
tovio. La litova burĝo kaj riĉkamparano 
rompis al si cerbon, kiel reteni tiujn ĉi 
amasojn de revolucia batalado. Bajo- 
neto kaj kuglo estis senfortaj. Estis 
necesaj aliaj rimedoj. Tiujn rimedojn 
jam trovis la litova burĝo. “Se oni volas, 
ke ne ĉ i o estu forprenata perforte, oni 
devas bonvole doni p a r t o n." Tiun ĉi 
principon li ruze aplikis.

Ĉiuj plej konataj monarkistoj, ankoraŭ 
antaŭ nelonge invitintaj Uraĥon kiel 
reĝon de Litovio, nun fariĝis subite la 
plej grandaj demokratoj. Oni proklamis 
Litovion kiel demokratan respublikon. 
Ĉiuj regnanoj estu egalaj antaŭ leĝoj. 
Por leĝ-eldonado kaj por kontrolado de 
ekzekutiva registaro oni elektas por tri 
jaroj la parlamenton per universala, 
egala, sekreta kaj senpera voĉdono. La 
parlamento elektas la prezidanton de 
T respubliko por tri jaroj. Elektrajton 
havas ĉiu 21-jara regnano kaj esti 
elektata povas tiu. kiu havas aĝon de 
24 jaroj.

Kiel la konstitucio, tiel ankaŭ ĉiuj 
aliaj leĝoj estas “plej demokrataj."

Kompreneble, post silentigo de T re- 
volucia ventego laboristaj kaj kampar-

Tia estis la fondinto de Socialista 
Junularo Hispana. Lia ideo vive lumigas 
kiel torĉo la vojon, kiun trairas la nunaj 
junuloj-socialistoj, kaj liaj verkoj kom- 
pilitaj kaj eldonitaj de Socialista Junul- 
aro de Bilbao estas spirita kaj revolucia' 
nutrajo. Unu el liaj literaturajoj aperos 
post nelonge en iu n-o de “S-ulo“.

E. M. (13 993).

235, 236)

anaj organizoj estis preskaŭ detruitaj 
kaj tiam sufiĉe “demokrataj" leĝoj restis 
sur papero, kaj la vivo foriris aparte 
tra sufiĉe “nedemokrataj" vojetoj. Ne 
restis eĉ ombro da pres-. paro!-, kun- 
ven-, eĉ konscienclibero. Provokoj, 
arestoj, turmentadoj al arestitoj, mal- 
liberejo — tio estas simpla, ĉiutaga 
paneto de “demokrata respubliko".

En somero de 1926 laboristoj kaj 
kamparanoj ankoraŭ unu fojon provis 
per simpla parlamenta vojo batalricevi 
la proklamitajn al ili en komenco de 
ŝtatfondiĝo demokratajn liberojn. Sed la 
burĝaro de 1926 ne estis la burĝaro de 
1918 20. En 1926 ĝi sentis sin tiel forta, 
ke ĝi povis silentigi per pafiloj la mal- 
obeulojn kaj ne nur efektive, sed ankaŭ 
formale forpreni ĉiujn cedojn, konsent- 
itajn dum la antaŭaj jaroj.

Post la renverso en la jaro 1926 
litovaj faŝistoj deklaris, ke la plej 
gravaj litovaj leĝoj estas redaktitaj per 
fremda influo, ke ili estas netaŭgaj por 
litovaj vivkondiĉoj. “Oni devas litovigi 
Litovion."

La leĝoŝanĝoj post la faŝista 
renverso

Komence oni provis litovigi la regnon 
per helpo de parlamento elektita antaŭ 
ia renverso. Evidentiĝis, ke la parla- 
mento estas malfacile uzebla organo. 
En aprilo de 1927 la parlamento estis

Kelkaj vortoj pri la virina 
problemo

Se ni disrompas la ideologian volv- 
ajon, tiel ni trovas finan radikon de la 
problemo ne konsiderante la biologiajn 
kontrastojn — ambauflanke en materiaj, 
ekonomiaj problemoj, kiuj en difinita 
socio unue determinas la rilaton inter 
la du seksoj. La bazo de T vira super- 
eco devenas el lia ekonomia pligraveco. 
El tio sekvas, ke antaŭkondiĉo por egal- 
valoriĝo de la virino estas — ŝia eko- 
nomia liberiĝo. La kapitalismo, har- 
monie kun en ceteraj problemoj prak- 
tikata efektivigo de sia “liberec“-prin- 
cipo. ankaŭ ĉi rilate povis porti nur for- 
malajn ŝanĝojn. Rekoninte la pli intens- 
an ekspluatejon de la socie pli mal- 
altranga virino — ankaŭ por redukti la 
viran salajron — ĝi tiris la virinon en 
la socian produktadon.

Tiu fakto eĉ pli intensigis la ekspluat- 
adon al tre granda amaso de laborantaj 
virinoj, ĝi ŝarĝis ilin per duobla ŝarĝo 
de individua hejmmastrumado, famili- 
flegado kaj ĉeesto en la produkado. Sed

1 ĝuste pro dialektiko de T evoluo, per i Ia klasbatalo estas la ekonomia kaj poli- 
eksplodigo de kadroj de la patriarka 
familio, la kapitalo kontraŭvole kreis la 
antaŭkondiĉon por ekonomia liberiĝo de 
Ia virino, samtempe kauzante neniigon 
de sia propra, je privatposedo kaj hered- 
eco bazita geedziĝ- kaj famili-formo, la 
unuopa familio. Nature por la labor- 
antaj amasoj, kiuj vivas ekskluzive per 
vendado de siaj laborfortoj, ne la privat- 
posedo kaj heredeco konsistigas la ma- 
terian bazon por la unuopa familio. Sed 
la reganta klaso, por disponi pri la pro- 
duktiloj, do por certigi sian socian po- 
tencon, pere de sia mensa perfori- 
organizo (eklezio, lernejo, jurnalaro, 
kino, sporto, teatro ktp.), trudas sociajn 
formojn, kiuj esprimas la ideologian 
speguliĝon de T ekzistantaj posed- kaj 
produktrilatoj al la subpremataj klasoj. 
Tio inter la viro kaj virino, do interne 
de la edzeco kaj familio, pro la eko- 
nomia, spirita kaj fizika sklavecoj de 
la virino kreas la saman situacion, kiu 
ekzistas en la produktado inter la posed- 
antoj kaj laborantaj klasoj. Ĉi tie ni 
realvenis komencpunkton de la pro- 
blemo. La plej elstaranta frontparto de

tika batalo. Sekve en la konscio de la 
amasoj tiurilate evidentiĝas plej klare 
ilia nesuperebla intereskontrasto kon- 
traŭ la reganta klaso. Tiu kontrasto en 
la aliaj malpli senpere materikarakteraj. 
do ideologie pli efike kaŝeblaj problemoj 
nur malklare aŭ absolute ne manifest- 
iĝas. Tiel per la malfacile malvolvebla 
reto de religio, moralo, juro kaj inter- 
plektita edzec- kaj familiproblemo — kiu 
ia viron per la ĝuado de avantaĝoj, de- 
venantaj el la subpremiteco de T virino, 
samvicigas kun la socia ekspluatanto 
estiĝas batal-demando. Gi povas signifi 
praktike valoran, senpere, aktualan pro- 
blemon por la avangardo klaskonscia, 
kies horizonto larĝiĝis ĝis socialista 
mondkoncepto.

La kapitalismo per entiro de T virino 
en la produktadon kaj per la teknika 
evoluo, eĉ jam hodiaŭ superfluganta la 
individuan hejmmastrumadon, kreis la 
ĝermon de objektiva antaŭkondiĉo por 
la liberigo — sed la liberigon mem 
povos efektivigi nur nova produkt- kaj 
sociordo.

K o 1 e k t i v a n o.
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nuligata. Elektoj al nova parlamento 
ankoraŭ hodiaŭ ne estas difinitaj. La 
ekzekutiv-registaro komencis eldoni la 
leĝojn simple per dekretoj. Konsil- 
organoj de 1’ registaro fariĝis la korpo- 
racio de oficiroj, ĉambro de bien- 
posedantoj, ĉambro de komercistoj kaj 
industriistoj. La laboristaro kaj kampar- 
anaro restis senrajtaj regnanoj.

Efektive la 'envivigitan “litovan44 
reĝimon oni vestas per la vestoj de 
“efektive litovaj44 leĝoj. En majo 1928 
la registaro proklamis novan konstitn- 
cion, kiu post dek jaroj povos esti 
referendume reviziata. Laŭ la nova 
konstitucio la tuta kompetenteco por la 
ekzekutiva registaro estas tre larĝigita 
kaj por la leĝdona registaro — tre nial- 
larĝigita. La parlamento fariĝas kvazaŭ 
malgranda aldono apud Ia ministrar- 
ĉainbro kaj prezidanto. Oni devas elekti 
la prezidanton ne per parlamenta kaj 
popola voĉdono, sed per specialaj depu- 
titoj. La prezidanto estas elektata por 
7 jaroj. Elektantoj en parlamenton 
devas esti 24-jaraj geregnanoj, la 
elektatoj ne pli junaj ol 30-jaraj.•

Sed ĉio tio estas nur surpapera. Oni 
ne observas iajn leĝojn. Oni ne fiksas 
eĉ parlament-elektoj!] nek prezidant- 
elektojn. Nun regas nur ekzekutiv- 
registaro per dia kaj oficistara favoro. 
La ministra prezidanto Voldemaras re- 
spondas al gazetkorespondantoj, de- 
inandate pri voĉdonoj al parlamento, ke 
estos se ne autune, tiam printempe, se 
ne printempe, tiam autune. “Oni ne 
havas kauzon por rapidi; antaŭe ni 
devas la regnon purigi de ĉiuj partioj.4* 
Kaj nun oni purigas Ia regnon ne nur de 
bolŝevikoj, sed ankaŭ de aliaj partioj.

La dua antan nelonge proklamita 
krome plej “litova44 leĝo estas la 
komunuma leĝo. lie ĝenerale elektoj, 
laŭ la preciza signifo de tiu vorto, ne 
ekzistas. Estos elektataj nur kandidatoj, 
kiujn difinas la distriktestro aŭ ministro 
de internaj aferoj. 'l iu ĉi leĝo postulas 
de la kandidatoj plenaĝecon, riĉecon, 
sciencan kvalifikon kaj krome kastan 
menson. La elektadon oni plenumas 
jene: du aŭ tri vilaĝoj elektas tri 
kandidatojn, el kiuj la distriktestro di- 
finas unu kiel estron por du aŭ tri vil- 
aĝoj. En vilaĝkunsido povas partopreni 
nur regnanoj minimume 24-jaraj, loĝ- 
kion viro ricevas. En presado, kompost- 
ado kaj bindado la laboroj de viro kaj 
virino estas tute samaj, kaj ofte eĉ mal- 
antaj ne malpli ol unu jaron en Ia sama 
loko, havantaj nemoveblan havon, 
ankan tiuj, kiuj finis superan lernejon 
kaj pastroj. La malriĉuloj restas sen- 
rajtaj. Vilaĝaj estroj elektas kandidatojn 
por subdistrikta estro (al subdistrikto 
apartenas 20—30 vilaĝoj). Subdistrikt- 
estroj elektas kandidatojn en distriktan 
registaron (al distrikto apartenas 18 ĝis 
21 subdistriktoj), el kiuj du membrojn 
difinas la ministro de internaj aferoj, 
dum trian kiel prezidanton la ministro 
elektas ne el inter la kandidatoj, sed 
arbitre ...

»

1'iel la faŝistoj litovigas ankan aliajn 
leĝojn.

Speciale por *‘S-ulo“ verkita de T. K. 
Enlitovigis Esperantistoj.

(Finota.)

la Cefstacidomo en leipzig
La Cefstacidomo de Leipzig estas la 

plej granda en Eŭropo.
ui estas tiel nomata kapstacio, t. e. 

ĉiuj reloj finiĝas en la halo; la domo 
havas larĝon de 300 metroj. Ekzistas du 
ĉef- en kaj elirejoj (nomataj orienta 
kaj okcidenta flanko), inter kiuj estas 
halo de 300-metra longo.

Suprenirante ŝtuparon oni atingas la 
ĉefperonon. sur kiu promenadas, serĉas, 
informiĝas la for- kaj alveturantoj kaj 
aliaj personoj.

La ĉefperono havas larĝon de proksi- 
mume 20 metroj, la longo estas 260 
metroj, je ambhŭ 
finoj troviĝas el- 
irejo al la urbo.

Por la ekveturo 
kaj alveno de la 
vagonaroj ekzistas 
26 peronoj. La al- 
kaj eliroj al la 
vagonaroj kaj al 
la peronoj estas 
laŭlonge de la ĉef- 
perono, transe de 
bariloj.

La halo estas por- 
tata de ses grand- 
aj kaj du mal- 
grandaj arkoj.

Je ambaŭ flankoj de la ĉefperono 
estas atendejoj sen restoracio, en la 
mezo de la halo atendejoj kun resto- 
racio. Eble en la orienta atendejo sen 
restoracio funkcios la akcepta komitato.

Por la fervoja kaj poŝta pakaĵ-trans- 
porto ekzistas 24 peronoj; je la fino de 
la peronoj estas liftoj, poste la trans-

Salajro de laboristinoj 
en Japanio

En ĉiu virina laboro la salajro estas 
multe pli malalta kompare al Ia vira. 
Virino akiras apenaŭ duonon de tio, 
kion viro ricevas. En presado, kofnpost- 
ado kaj bindado la laboroj de viro kaj 
virino estas tute samaj, kaj ofte eĉ mal- 
pli bonan, malpli facilan parton de la 
laboro nur virino plenumas. Dum labor- 
ado la viroj ofte fumas, sed virino 
neniam fumas nek babiladas. Precipe 
fidelaj virinoj per sia tuta forto labor- 
adas, sed ilia salajro estas ja tre mal- 
alta. Lastatempe, multaj kapitalistoj 
anstataŭigis sufiĉe kapablajn alte salajr- 
itajn laboristojn per virinoj kaj ne- 
maturaĝuloj, ĉar ili tre honeste, fidele 
laboras kun malalta salajro. Tiele bonaj 
junaj, spertaj laboristoj estas pli kaj pli 
forpelataj.

Tio estas plej grava problemo. La 
kapitalistoj ĉiam pli kaj pli riĉiĝas. La 
proletoj ĉiam pli forte suferas pro mal- 
facilaj vivkondiĉoj. Multaj laborkapablaj 
junuloj vagadas de strato al strato serĉ- 
ante laboron en severa malvarmo kaj 
malsato, sed trovi laboron fariĝas ĉiam 
pli malfacile.

Por akiri ĝustan salajron por sia la- 
boro kaj trankvilon por vivado ni vir- 
inoj devas postuli la saman salajron kiel 
viroj en Ciuspeca laboro kaj batali kon- 
trau terura ekspluatado fare de. kapital- 
istoi. H- Mi j a k e. 

porto okazas pluen sub la tero. Per 
42 elektraj veturiloj oni transportas la 
pakaĵojn de unu perono al la aliaj aŭ al 
la akceptejoj.

De post kelkaj jaroj oni instalis tele- 
fonan aparaton, kiu per elektra forto 
aŭtomate funkcias.

Pli ol ducent vagonaroj ekveturas 
ĉiutage, la sama nombro alvenas regule, 
dum foiro, festtagoj, dimanĉoj ktp. ĝi eĉ 
estas pli alta.

Preskaŭ ĉiuj relŝanĝiloj kaj signaloj 
estas funkciigitaj per elektra forto de 
kelkaj centrejoj. Proksimume 40 liftoj 

staras je la dispono por Ia poŝta kaj 
fervoja pakaĵ-transporto.

Por la poŝto ekzistas poŝtstacio kun 
30 reloj, sur kiuj la poŝtvagonoj estas 
de- kaj surŝarĝataj. Proksimume du mil 
fervojistoj estas okupataj ĉe la ĉef- 
stacio; en la Leipziga regiono sume pli 
ol 11 (KIO.

Diversaĵoj
Iom pri eklezio en Sovetio

Laŭ lasta statistiko en Sovetio ekz- 
istas pli ol 50 000 preĝejoj. La pastraro 
kalkulas en siaj vicoj 350 000 personojn, 
la monakaro — 120 000, la eklezia aktiv- 
ularo — 500 000. Da sektanoj ekzistas 
en Sovetio 6 milionoj. Interalie la laboro 
de la ateistoj estas sufiĉe malforta 
kompare kun la laboro de la eklezio, 
kio sekvigas la fakton, ke ĉiujare la 
eklezio konstruas dekojn da novaj preĝ- 
ejoj, anstataŭ la fermitaj.

Ci supran statistikon ini prenis el la 
“Sciigoj" (Izvestija). Mi dubas, ke ĝi 
estas vera. ĉar dube estas, ke ĉiu preĝ- 
ejo havas sep pastrojn!

(13 794) Sbvetio.

Alkoholuloj kaj idaro
De unu drinkema virino, naskita en 

la jaro 1800 en Prusio, vivis dum la 
jaro 1893 ankoraŭ 834 idoj. el kiuj 181 
estis publikulinoj. 142 almozuloj. 76 
krimeguloj kaj 40 troviĝis en malriĉul- 
ejoj! Por tiu ĉi virino kaj ŝia idaro la 
prusa ŝtato devi.< pagi al arestejoj, kiel 
subvenciojn ktp. kvin milionojn da 
markoj.

Laŭ “VolksgesiHidheit“ . (Pdpda sano) 
trad. H. Otto (3349)/
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DISKUTEJO
Cu ni bezonas Programon?

SAT jam ekzistas de 1921. Senpro- 
grame ĝi disvolviĝis kaj la “infano**  tute 
normale kaj bone marŝas. Kiel gvid- 
linioj por nia agado ĝis nun sufiĉis la 
Statuto kaj kongresrezolucioj. Malgraŭ 
tio ke SAT senprograme bone progresis, 
kelkaj K-doj opinias necese starigi pro- 
gramon. Kion oni celas kaj intencas 
atingi per tio? Cu oni kredas, ke SAT 
poste pli bone progresos? Cu ĉiuj 
Gek-doj agos laŭ akceptita programo? 
Kiuj kredas tion, tiuj tute ignoras fakt- 
ojn. Nenia programo aŭ statuto, eĉ Ia 
plej ideala utilos laŭdezire, se multe da 
membroj estas sendisciplinaj. Ne vortoj 
malvivaj progresigas movadon nian, sed 
oferema, bonspirita K-daro batalema.

1 La Gvidantaro de SAT ja ne iniciatis la 
starigon de programo; tion scias tre bone 
K-do Drezen mem.

Estas fakto, ke grandega parto da 
SAT-membroj tute ne interesiĝas pri 
programo. Alia parto ne aprobas ĝin 
laŭ nuna formo. Do povus okazi, ke la 
poruloj sukcesos trudi sian tendencon al 
la programo. Cu oni kredas, kc tio estus 
por la bono de nia Asocio? Certe ne! 
Verki programon, kiu eĉ kontentigos la 
plimulton, estas vere malfacilaĵo. Oni 
konsideru! SAT konsistas el diversaj 
partianoj. Ciu partio havas sian propran 
programon. Konsekvence la SAT-pro- 
gramo devos enhavi nenion, kio kon- 
traŭas koncernajn partiprogramojn. 
Starigi tian programon ŝajnas al mi ne- 
ebla, ĉar ni jam sufiĉe spertis la lukt- 
adon de la tendencoj partiaj. Estas tre 
malfacile verki programon por unu sola 
partio kaj jen temas starigi programon 
por kelktendencaj partianoj, kiuj politike 
iras malsamajn vojojn. Cu mi ne pravas 
dirante, ke ĉiuj — almenaŭ la plimulto 
— unue obeas sian partion? Se ni kreos 
eĉ la plej belan SAT-programon, kiu ne 
konformas la partiprogramojn, kion tia 
programo utilos?

Cu la projektita programo rajtigas 
supran vidpunkton? Certe ne. Gi en- 
tenas frazojn, kiuj pekas kontraŭ niaj 
partiprogramoj. Nek Ia socialdemokrata, 
nek la komunista partioj postulas eks- 
iĝon el la eklezio. Se oni postulus tion, 
ambaŭ devus eksigi multajn anojn, gvid- 
antojn kaj gvidatojn. Do, se oni trudus 
ateismon al SAT, oni barus la vojon al 
nia movado, ĉar multe da anoj el la 
menciitaj partioj estas rigardataj kiel 
klaskonsciaj. Kaj en SAT mem? Ni 
devus eksigi sufiĉe grandan parton el 
nuna membraro. Plue, ĉu trudi sen- 
naciismon al SAT, kiam tre malmulte 
da SAT-membroj indas sin nomi sen- 
naciuloj? Estus tute malsaĝe. Ni simple 
permesu, ke oni propagandu sennaci- 
ismon kaj la konsciaj sennaciuloj propa- 
gandu esp-on kaj sennaciismon en siaj 
partioj, se tio estas ebla. Ni ne estu 
trudemaj kaj evitu eĉ konfliktetojn kun 
niaj partioj kaj lab. organizoj. Konfliktoj 
certe okazos, se oni akceptus la projekt- 
itan programon tia, kia ĝi nun estas aŭ 
oni ne ĝin respektos. La rimarkoj de 
la Direkcio sin bazas sur faktoj; oni 
devas fermi la okulojn por ne vidi tion. 
Mi citu nur unu: Antaŭ kelkaj jaroj la 
Socialdemokrata partio de Germanio 
malpermesis al siaj anoj anecon ĉe SAT, 
ĉar nia Asocio aniĝis al I. L. H. (Inter- 
nacia Laborista Helpo). Gi opinias tiun 

• •

ĉi organizon komunisttendenca. Multaj 
K-doj tiutempe eksiĝis el SAT, ĉar ili 
sentis la devon obei al sia partio. Trafan 
argumenton por la neceso de programo 
mi ne jam legis nek aŭdis. Sed ĉu kelkiuj 
ne opinias veninta la tempon forigi el 
SAT al ili neoportunajn K-dojn? Cu la 
tendenco, kiu provis sin trudi jam en 
Praha, Kassel ktp. volas efektivigi sian 
planon? Hodiaŭ estas ĝojige konstati, 
ke la trudemo de iuj partifanatikuloj ne 
povis malhelpi marŝadon de SAT. Ja, 
SAT progresis malgraŭ ties trudemo. 
Estas dezirinde, ke ankaŭ ĉi foje tiu 
trudemo ne haltigu nek pereigu nian or- 
ganizon. La SAT-anaro estu avertata! 
Gvidlinioj por nia agado estu la SAT- 
statuto, la broŝuroj “For la Neŭtral- 
ismon!**  “La Laborista Esperantismo**,  
kiuj estas kvazaŭ programoj, sed neniel 
devigaj por ĉiuj. Oni povas rigardi la 
problemon el ĉiuj flankoj, kaj oni ne 
trovos pli bonan solvon ol tiun, kiun 
aplikis ĝin nun la SAT-gvidantaro. For 
programon, kiu povas enkonduki nur 
malpacon en niaj vicoj!

S e n h e r e d i g i t o (77).

Ni ricevis jenan leteron:

Al Redakcio de “Sennaciulo**
La konsideron de K-do Suferanto 

(2978), en **S-ulo “ n-o 232 pri tio, ke 
“SAT jam havas en sia statuto § l-an, 
kiu ebligas al anoj de ĉiuj klasbatalaj 
organizoj aliĝi al SAT“, — plene ak- 
ceptas la sovetiaj SAT-anoj — membroj 
de certa politika partio, respondecaj pri 
la tuta Sovetia Esp-movado.

Tiu konsidero konformas al nia vid- 
punkto, esprimita jam pli frue en “Pri 
programo kaj pri senprogrameco**  
(**S-ulo “ n-o 222): “Ni ne insistas, ke 
estu fiksitaj iuj politike sociaj celoj 
ekster tiuj, kiuj troviĝas en la statuto de 
SAT kaj en la menso de ĉiu SAT-ano.“•

Sed ni devas samtempe malkonsenti 
kun la rezonado de K-do Suferanto pri 
“teoriemuloj, kiuj kaŭzas intermalpac- 
igon“.

La Programkomisiono — laŭ komisio 
de SAT kaj konforme al siaj konvinkoj 
kaj povoj ellaboris la “Programon**.

Tuj ĉe la komenco de la diskuto ni 
konstatis, ke ni opinias tian Programon 
ne necesa; kaj sendube la saman kon- 
staton la kritikantoj estus povintaj fari 
ne entreprenante iun larĝan teorian 
studon pri la aktualaj taskoj de la klas- 
batalaj laboristoj-esperantistoj.

Do pri la “teoriemado**  
okazo kulpas la ambaŭ flankoj — 
Program-aŭtoroj kaj ĝiaj kritikintoj.

Nia-opinie la kulpo de Direkcio estas 
eĉ pli grava, ĉar ĝi ja devas per siaj 
agoj kaj sia pozicio doni la ĝustan di- 
rekton al la tuta SAT-laboro kaj eĉ al 
la diskutado, se ĝi fariĝas neevitebla.

Efektive, pli valoras la praktika la- 
boro ol tiaj — laŭnome “teoriaj kaj 
historiaj esploroj**.  Tion ni vidas ankaŭ 
en la fakto, ke Ia “teorie tre diskutebla**  
verko de K-do E. Lanti — “Laborista 
Esperantismo**  — jam naskis samajn 

en plej bona 
la

resonojn, kiel la kritiko de la “Pro- 
gramo**.

Plej bone estos, se ĉesiginte la dikut- 
adon pri Programo, ni efektive plu ne 
provos trudi al SAT iujn soci-politikajn 
tendencojn ekster tiuj, kiujn enhavas la 
§ l-a de la statuto.

Tio cetere ne signifas, ke ni ne povas 
akcepti iun programon pri la Lingvo 
Internacia kaj pri ia praktika 
agado de SAT.

Tiaj specialaj 
programoj estus por ni certe tre valoraj.

Kun salutoj kamaradaj
E. Drezen.

Moskvo, 18. 3. 1929.

ne socie — politikaj

Ni detenos nin respondi al ĉi tiu letero 
kaj faros nur simplan rimarkon: se ni 
aplikus la konsilon de K-do Drezen kaj 
ĉesigus la diskutadon komencitan, kaj 
ne de ni iniciatitan1, ne publikigante lian 
leteron, la aŭtoro kredeble estus la unua. 
kiu protestus. Ni do preferas liveri al 
K-do Drezen novan okazon, por ke 
publike li kritiku la Direkcion. Cetere 
oni ĉiam povas trovi okazojn ...

Ni opinias, ke diskutado, kiu plivigl- 
igas la intelektan vivon en SAT, devig- 
ante K-dojn pripensi kaj kompari di- 
versajn tezojn, ne estas malutila: tute 
male. Tio estas ĝuste unu el la p r a k - 
tikaj taskoj de SAT. Kio malutilus al 
nia movado, estus, se oni volus trudi 
al la tuta SAT-anaro 
fenditaj tezoj. Al tio 
kontraŭis.

Rilate “programon 
nacia**,  ni ankaŭ konsentas, 
diskutu ĝin sur la paĝoj de “S-ulo“. Pri 
ĝia akcepto estas alia afero. Ni tuj ri- 
markigos, ke neniam SAT disiĝis de la 
neŭtrala esp. movado sur la lingva 
kampo. Sekve tia programo devus esti 
submetata por akcepto al Ia Lingva 
K o m i t a t o, al tiu cetere K-do Drezen 
apartenas, kaj ne al SAT, kiu ne estas 
la jure kompetenta organo por decidi 
pri lingvaj aferoj. Ni aldonu, ke pri 
origino, evoluo, rolo kaj estonto de 
lingvoj ekzistas diversaj skoloj, kiuj 
inter si ne interkonsentas. Sur tiu 
kampo la fakuloj baraktas inter diversaj 
hipotezoj. Sekve estus tute malsaĝe 
postuli, ke SAT alprenu ian ajn decidon 
pri demando, kiu staras ekster ĝia kom- 
petenteco.

iun ajn el la de- 
la Direkcio ĉiam

pri lingvo inter- 
ke oni

Direkcio de SAT.

Konscia batalkunulo aŭ... kazerno?
Leginte la artikolon de K-do B. Eidel- 

mann en “S-ulo“ de 21. marto, mi de- 
ziras fari kelkajn rimarkojn, ne pri la 
temo mem, sed pri la metodoj kaj la 
ĝenerala spirito aperantaj en tiu ar- 
tikolo.

K-do Lanti publikigis broŝuron por 
esprimi siajn ideojn. Tio estis sendube 
lia rajto. Ankaŭ K-do Eidelmann rajtas 
kritiki la opiniojn, kiujn li juĝas maltrafaj 
aŭ eraraj. La tribuno de “S-ulo“ estas 
sufiĉe vasta kaj la SAT-anaro devas esti 
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sufiĉe tolerema por aŭskulti ĉies penson, 
sufiĉe juĝkapabla por ĝin akcepti aŭ 
malakcepti post propra pripensado.

Sed treege mi miras, legante en la 
polemiko de K-do Eidelmann la frazon: 
“Oni devas voki Lanti’n al ordo."

Kiu estas “oni"? Mi dezirus koni tiun 
misteran superulon rajtantan “voki al 
ordo". Al mi ŝajnas, ke K-do Eidelmann 
maldistingas SAT kaj kazernon. Se ia 
parto el la SAT-anaro aprobas aŭ 
admiras personan diktatorecon, la 
grandega plejmulto el la SAT-anoj certe 
kondamnas la diktatorecon de iu ajn sur 
la SAT-anaro. Tian tonon oni kutimas 
aŭdi' en kazernoj, kie la superuloj, 
ĝenerale tre stultaj kaj regantaj ne per 
cerba supereco, sed per supera nombro 
da galonoj, povas permesi al si trudi

PRI RUSLANDA ŜIPARO

Tiu proverbo plej bone aplikiĝas pri 
ruslanda ŝiparo, kiu dum sia evoluo kiel

“Pasinton--------ne revenigos."

Ruĝa maristo

unua forjetis dum jarcentoj elportitan 
sencivitanecon de 1’ liomo kaj bastonan 
disciplinon. Nun en Ruĝa ŝiparo ĝi 
restas nura rememoro kaj povas in- 
teresi nin nur kiel historia fakto.

Mi komence turnas atenton al la 
historio de 1’ rusa ŝiparo por montri, en 
kiaj kondiĉoj troviĝis iamaj rusaj milit- 
ŝipistoj. lli iam havis nenian homan 
rajton. La registaro malsuprenigis la 
ŝipanojn ĝis stato de besto. Jen faktoj.

En ĉefa bazurbo de cara ŝiparo, en 
Sebastopolo, al militŝipanoj estis mal- 
permesate promenadi sur la dekstra 
flanko de ĉefstrato. Eniron al ĉeinara 
bulvardo ornamis jena anonco: “Eniro 
malpermesita por militŝipanoj kaj lnmd- 
oj“. Estis malpermesata vizito al kin- 
ejoj. teatroj kaj legejoj. Legado de 
libroj ankaŭ estis malpermesata al ili. 
sed vizitadon al amuzejoj, restoracioj 
ktp. oni aprobis. La oficiraro ĉie pro- 
gresigis la antagonismon inter soldatoj 
kaj ŝipanoj. La cititaj faktoj povas do- 

siajn opinion kaj volon al la malsuper- 
uloj.

Sed en SAT, feliĉege, Ia demokratia 
volo de la SAT-anaro estas ankoraŭ 
leĝo, kaj tiu volo de la plejmulto deziras 
lasi al ĉiuj anoj la liberecon esprimi 
sian penson, se ĝi ne kontraŭas la funda- 
menton de nia organizo.

“Voki al ordo41 kaj postuli, ke “de- 
flankiĝanto44 “konfesu44 kaj “forĵuru’4 
siajn ideajn pekojn, povas esti kutimo 
en eklezioj, mezepokaj kaj eĉ modernaj. 
Sed la konscia laboristaro neniam 
akceptos tiajn metodojn ...

Ankaŭ insultoj (“malhonesteco44 ri- 
proĉita al K-do Lanti) estas uzataj nur 
en kazernoj kaj de kazernspiritanoj. 
sed ili malhavas konvinkan forton ...

Lucien Revo.

kumenti pri infera vivo de militŝipanoj.
La politiko de 1’ caraj oficiroj estis 

direktita por paralizi revolucian mov- 
adon inter ŝipanoj, sed tiu lasta tamen 
progresis malgraŭ kontraŭagoj. Milit- 
ŝipanoj de 1’ cara ŝiparo ne povis toleri 
tian senrajtan staton. Ne unufoje ili 
komencis ribelojn kaj oferis por pli bona 
estonta vivo de 1’ K-doj sian propran 
vivon. Multe da ili mortis en la batalo 
por pli bela estonto: dum ribeloj de 
1’ krozŝipo “Oĉakov44 kaj kirasŝipo “Po- 
tjemkin44 en jaroj 1905/06; dum februaro 
ĝis oktobro 1917. Pereis miloj da 
maristoj.

Post 1917 la situacio de 1’soldatoj kaj 
ŝipanoj ŝanĝiĝis, kaj ili ricevis plenajn 
homajn rajtojn. La Soveta Konstitucio 
deklaris pri rajtoj de Ruĝaj ŝipanoj kaj 
Ruĝaj armeanoj: “Ili elektos sovetojn 
kaj ili povas esti tien elektataj.44 lli ri- 
cevis plenan liberon viziti ĉiujn soci- 
kulturajn instituciojn kiel kinejojn, teatr- 
ojn. klubojn ktp. senpage.

Nun ne estas unu kazerno, kie ne 
ekzistus klubo, en kiu ruĝmaristbj mem 
okazigas kunvenojn, spektaklojn ktp. 
Vespere en klubaj legejoj ili povas legi 
laboristajn gazetojn kaj librojn. En 
kluboj fendiĝis diversaj rondetoj: poli- 
tikaj, dramaj, ĥoraj, kontraŭreligiaj, 
fremdlingvaj, esperantaj k. a. Tiele la 
kluboj estiĝas kulturejo por politika 
edukado al ruĝarmeanoj kaj ŝipanoj. En 
ĉiuj kazernoj kaj ŝipoj ekzistas Lenin- 
anguloj kiel kulturaj bazetoj inter amaso 
por klerigo de 1’ ŝipanoj. Jenaj nombroj 
montras kreskadon de Lenin-anguloj ĉe 
la ŝiparo: 1924 — 3352, 1925 — 4954, 
1926 — 5348, 1927 — 5891. Tie funkcias 
ankaŭ diversaj rondetoj kiel en kluboj.

Sur fundamento de kamaradeca kun- 
iĝo de komandantaro kun ruĝarmeanoj 
kaj ruĝŝipanoj ekzistas armeo kaj ŝip- 
aro. Je 23. februaro pasis 11 jaroj de- 
post fondo de 1’ unua tutmonda civitana 
laborist-kamparana armeo.

Papin S. V., militŝipano (13 308).

En katenoj de la maljusteco
Virina Krestomatieto

40 paĝoj. Prezo: 0,60 mk. g. 
Havebla ĉe la Administracio de SAT, 
Colmstr. 1, Leipzig O 27 (Germanio).

Sparmovado en Sovetio
Gravegan signifon ludas progresado 

de ŝparmovado en Sovetio. Nia regist- 
aro ĉiujare aperigas ŝtatgajnan prunton 
por 200—500 milionoj da rubloj. Ciu 
laborulo, vilaĝano volonte aĉetadas iom 
da obligacioj, bone komprenante, ke 
estas necese, eĉ estas sankta devo helpi 
al ĝenerala industriigo de la lando. Po- 
sedanto de la obligacio partoprenas ĉiu- 
jare je la kvar “gajnokazoj’4 kaj povas 
hazarde ekgajni ĝis 10 000 rubloj. Krom 
tio li ricevas ĝis 10^ da rento (ŝpar- 
kaso donas 8—9%). Ŝparkasoj en USSR 
atingas la samajn celojn kaj havas 
grandan aŭtoritaton inter laboristaro.
Fundamenta celo de nia ŝparkaso estas 
unuflanke doni eblecon al loĝantaro 
racie ŝpari siajn monsumojn liberajn, 
almenaŭ provizore, en ŝparkaso kaj per

Refe lani-ekspozicio de ŝparkaso en Arĥangelsk. 
(Maldvkstr. K-doErjufiin [9fiR2]. 1 ibro t en istoCeŝparkaso)

tio asekuri monon kontraŭ diversaj 
akcidentoj kaj malraciaj elspezoj kaj 
plenumi pli racimaniere ĉiujn etajn 
montranspagojn en persona mastrumo; 
aliflanke — utiligi la provizore liberajn 
resumojn por mastrumnecesaĵoj de la 
lando, por havi eblecon kontentigi sufiĉ- 
kvante bezonojn de la tuta loĝantaro.

Agitvorto de ĉiuj sociaj organizoj 
estas: ĉiu laborulo devas havi ŝparlibr- 
eton kaj ĉiun liberan moneron necese 
doni prunte al ŝtato. Ja etaj disigitaj 
moneroj faras grandan kapitalon. La 
progresadon de 1’ ŝparmovado en So- 
vetio montras jena skemo de dinamiko 
ĉe la ŝparkasoj:

Funkciado de ŝparkasoj en USSR dum 
la periodo j. 1923—1928.

1 Peto al tradukantoj: Okaze de apero de 
1’ artikolo en enlandaj revuoj bonvolu sendi 
al la aŭtoro 1 ekz.

Jaro Nombro da 
deponantoj

Saldo je fino 
de 1' jaro en 

miloj

Nombro 
da 

ŝparkasoj
1922/23 59 703 1 771,6 357
1923/24 537 402 11 247,5 4 544
1924/25 817 735 33 493,4 7 362
1925/26 1 315 053 90 468,4 11 982
1926/27 2217013 186 445,2 14418
1927/28 3 826 936 314 833 15 620
1. 1. 1929 4 076 834 353 557 16 376

A. Erjuhin (9682)\ Arĥangelsk.
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Pri la SAT= Vortaro
Estas neeble respondi letere al ĉiuj 

demandoj, kiujn oni direktas al ni pri la 
V o r t a r o. Tial ni uzas la gazeton por 
komuniki jenon:

Kiam ni iniciatis la entreprenon, neniu 
paĝo de manuskripto estis verkita. Kaj 
por kontrakti kun verkontaj, necesis, ke 
ni havu la certecon pri ricevo de sufiĉe 
granda sumo. Kiam ni akiris la certecon 
pri la financa sukceso de I’ entrepreno, 
ia verkantoj ekkomencis la laboron. 
Sed ĉiu fakulo bone scias, ke tia tasko 
estas tre grava, tre delikata kaj inai- 
facila. Komence necesis trovi labor- 
planon kaj labormetodon por ebligi la 
dividon de la laboro inter la kvar verk- 
antojn kaj la kontroladon de la Direkcio. 
Slipoj, manuskriptoj, presprovaĵoj devas 
pasi plurfoje tra la manoj de la kun- 
iaborantaro. Sekve oni povas facile pre- 
zenti al si, ke la verkado ne povas pro- 
gresi rapidege.

Ni tamen povas hodiaŭ komuniki, ke 
jam estas presita la teksto, kiu rilatas 
al la literoj A, B, C, C k D. Oni povas 
esperi, ke la volumo cstos Impresita 
antan la fino de 1'jaro.

Por ke la interesatoj povu jam konat- 
iĝi kun la verko, ni presigis specimenajn 
paĝojn, kiujn ni sendas al ĉiu petinto.

- *

Komence la Kolektivo ial deziris la- 
bori anonime, kaj pro tio ni ne konigis 
ĝis nun la nomojn de la aŭtoroj. Hodiaŭ 
iji rezignas anonimecon, tial ni povas 
kontentigi la scivolemon de multaj, sci- 
igante, ke la ĉefverkanto estas p r o - 
f c s o r o E. G r o s j e a n - M a u p i n , 
direktoro de la Sekcio “Komuna Vort- 
aro“ en la Esperantista Akademio; kaj 
la aliaj kunlaborantoj estas profesoro 
(i. Waringhien, s-roj Esse lin 
kai S. G r e n k a m p , ĉiuj L. K.-anoj.

* •
La K-doj, kiuj jam mendis kaj antaŭ- 

pagis la vortaron, devos iom pacienci; 
sed ili certe ne bedaŭros ĉe la ricevo 
de valora verko por prezo tre modera 
kaj kiu certe ne povos esti tenata post 
la apero de 1’ volumo. Kiuj jam ne an- 
koraŭ mendis, tiuj do havos profiton ne 
prokrasti kaj antaŭpagi.

Direkcio de SAT.
Formato de la verko: 14X20 cm. 

Prezo: brosurite 6 mk. g., kartonita; 
7 mk. g.

Klaskonscia SAT-ano ne portas nacian 
aŭ neŭtralan esperanto-insignon, sed 
NUR LA SAT-INSIGNON! 
Per tio, li ne nur propagandas por 

ESPERANTO
sed ankaŭ por sia tutmonda organizo. 
Pingloj, butonoj, broĉoj — Diametro 

16 mm. •
Prezo: 0,80 mk. g.

Administracio de SAT, Leipzig O 27, 
Colmstr. 1.

9-a Kongreso de SAT
en Leipzig (Germ.) 4.—10. aŭg. 1929

r ■

5. Listoj de aliĝintoj
198 Arthur Birke, Leipzig, Germ.
199 Johanna Birke, Leipzig, Germ. 
2(X) Jan Perhak, Ceske-Budejovice,

Ĉeĥoslovakio.......................  .
201 Kurt Lier, Leipzig...................
202 A. Graller, Gradenberg, Aŭstrio
203 R. Schmidt, Falkenstein, Germ.
204 Fr. Mittermayer, Linz, Aŭstrio .
205 Hans Honeder, Linz a. D. . . 
20(3 Paul Kockeritz. Dresden, Germ.
207 Willi Blŭher, Radeberg, Germ.
208 Erwin Gierth, Kleinwolmsdorf,

Germanio.................................
209 Ant. Messmer, Frankfurt, Germ.
210 Karl Lachmann, Zittau, Germ.
211 Max Schade, Strehla, Germanio
212 A. Mildner, Cunnersdorf, Germ.
213 Fritz Kunze, Einsiedel, Germ.
214 Fritz Hergesell, Gorlitz, Germ.
215 Paul Gottschling, Gorlitz . . .
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Donacoj
Jan Perhak-Ĉeske-Budejovice 4.— mk. g.; 

Glockl, Nŭrnberg 1.— mk. g.

Mi ne eraris
(Mia respondo al ĉiuj salutintoj min 
okaze de mia 25-iara literatura jubileo)

Karaj geamikoj — konataj kaj ne- 
konataj, sovetiaj kaj eksterlandaj, revo- 
luciaj organizoj kaj redakcioj de revo- 
luciaj nacilingvaj kaj esperantaj gazetoj 
kaj ĵurnaloj, ĉiuj salutintoj min okaze 
de mia 25-jara literatura jubileo, akceptu 
mian koran dankon por viaj honoraj 
salutoj kaj bondeziroj. Bedaŭrinde mia 
treega okupateco ne donas al mi eblon 
respondi al ĉiu salutinto aparte. Tial mi 
petas kontentiĝi per tiu ĉi mia komuna 
rcspondodanko. Mi sincere konfesas, ke 
la salutaro ricevita al mia jubilea festo, 
estis por ini tute neatendita internacia 
elmontrado de simpatio fare de mia sen- 
nacieca legantaro, dissemita sur la tuta 
terglobo — loĝejo de 1’ homaro. La 
ricevitaj salutleteroj eĉ el landoj tre 
malproksimaj atestis, ke 1. dank’ al 
esperanto miaj verkoj estas legataj ĉie, 
kie ajn troviĝas laboristoj-esperantistoj; 
2. ke mi havas sufiĉan legantaron 
simpatiantan al inia idealaro, esprimata 
en miaj verkoj kaj ke miaj ideoj trovas 
varman resonon en la koroj kaj cerboj 
de mia laborista legantaro, kaj 3. ke 
dank’ al esperanto mi trovis vojon al 
nacilingva legantaro, ĉar multaj SAT- 
anoj plenumis sian devon kaj nacilingv- 
igis kaj nacilingvigas miajn verkojn. Nun 
jam evidentas, ke elektinte “artefaritan" 
lingvon esperanto por mia kreado, mi ne 
eraris, de ĉiuj vidpunktoj ne eraris. Kiel 
estas konate, mi ne serĉis materian re- 
kompencon. Gi efektive malestas. Sed 
morale mi estas rekompencata pli ol mi 
atendis. En la lingvo esperanto mem mi 
trovis plej perfektan esprimilon de miaj 
ideoj, pensoj kaj sentoj. Gojo de kreado 
en tiu ĉi mirinda logika, belsona kaj 
esprimriĉa lingvo plenigis per neesprim- 
eblaj ĝuoj multajn miajn vivtagojn. Mi 
tutkore bedaŭras mian verkistan frat- 
aron, al kiu restas fremda tiu ĉi ĝojo 
kaj ĝuo. Mi havas eblon kaj devon pu- 
blike konstati, ke la kreado en esperanto 
ekflugigas mian animon.

Al ĉiuj min salutintoj mi respondas: 
Solene mi promesas adi la vojon, kiun 
mi ekiris, ĝis la malbenita morto fermos 
miajn okulojn. Ciuj vi sciu, ke ekster la 
vicoj de la batalanta proletaro mi ne 
havas kaj ne povas havi lokon sur la 
tero. Esperanto, kiel interkomprenilo de 
1’ tutmonda proletaro, estas unu el grav- 
egaj liberigitoj de 1’ laborista klaso. Jen 
kial la plua kreado en tiu ĉi lingvo kaj 
socia plej aktiva agado por la disvast- 
igado de esperanto inter plej vastaj la- 
boristaj amasoj estas mia ĝoja plenum- 
enda devo. Tiujn ĉi liniojn mi petus kon- 
igi al ĉiuj miaj legantoj kaj al naci- 
lingvaj verkistoj, kiuj ne kuraĝas imiti 
mian vojon ... kaj plenumi sian prolet- 
klasan devon. Kun sennacieca saluto

E. Izgur.

Kutimiĝu al regula legado de esperantaj 
tekstoj abonante la semajnan gazeton 
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INTER NI
Mi ricevis jenan leteron: “ Vi argumentis 

logike en via artikoleto pri la morto de 
nia K-do Neĝam Mohamed. Sed vi for- 
gesis fre atentindan punkton. Niaj K-doj 
el la grupo “Ĉiam antaŭen T diris, ke la 
araboj estas pli ekspluatataj ol la eŭrop- 
anoj. Ĉu vi neas tiun fakton? Kaj se 
ne, kial vi malatentas ĝin en via rezon- 
ado?“

Mi ne neas la fakton kaj mi volonte 
ĝin priparoletos hodiaŭ. Kiel kutime, mi 
ne eldiros ' kaprompajn argumentojn. Mi 
simple rakontos al vi anekdoton.

Kiam mi venis el tnia provinco Parizon 
kaj provis tie per mia metio akiri viv- 
rimedojn, rni dungigis ĉe mastro, kiu 
okupis nur du metilernantojn. Li tuj ck- 
vidis, ke mi estas malsperta provincano, 
kiu tute ne konas" kutimojn kaj labo rta rif- 
ojn de granda urbo. Li bonuzis la okazon 
por pagi al mi malaltan salajron kaj eĉ 
trudi, ke mi laboru kiel en mia provinco 
12 horojn ĉiutage kaj plie 6 horojn di- 
manĉe matene. \ Tiam mi ne sciis pri ek- 
zisto de sindikatoj, mi eĉ emis kredi, ke 
la mastro favoras min, bonvolante doni 
al mi laboron. Kaj tiel dum kelkaj mo- 
natoj pasis mia vivo. Iun tagon, ĉe gast- 
ejo mi renkontis aliajn sammeiianojn, kiuj 
demandis miti pri mia salajro ktp. Aŭd- 
inte mian respondon, ili insultis min ; 
malbenis kaj minacis bati en la vizaĝon, 
tial ke mi laboras por salajro pli malalta 
ol tiu difinita de la sindikato.

— Jen tiaj fiprovincanoj venas Parizon 
kaj per sia stulteco kaj neorganiziteco ĝenas 
nian batalon kontraŭ la mastroj. For! 
for malbenindaj kamparanaroj! . . .

Kvankam tia akcepto ŝajnis al mi iom 
kruda, mi penis klarigi, ke mi volonte 
sindikatiĝos kaj postulos al la mastro la 
sindikatan tarifon. Tiel okazis kaj finfine 
mi akiris la parizan civitanecon, se mi 
tiel povas diri.

Nu, ĉu estus preferinde, ke mi reiru en 
mian provincon kaj tie agitu por ĝia sen- 
dependeco? . . .

A

Generale la koloniaj laboristoj estas ja 
pii ekspluatataj ol la laboristoj el la me- 
tropolo. Sed ne per batalo por nacia 
liberiĝo ili plibonigos sian sorton, sed per 
unuiĝo kun la sammetianoj el la tuta 
mondo por liberigi sin el sub la kapital- 
ista ekspluatado. Unuvorte por proleto la 
klasbatalo estas la sole racia kaj profit- 
dona. T Kaj se la laboristoj el la metro- 
polo bone komprenos siajn proprajn inter- 
esojn, ili klopodos helpi siajn'tmalsamras- 
ajn kamaradojn, instigante ilin organizigi 
kaj klaskonsciiĝi.

La ekspluatantoj tute ne atentas la 
naciecon de la ekspluatatoj, sed celas nur 
trovi laborforton por kiel eble malplej alta 
prezo. Kaj se ie proletoj ne estas postul- 
emaj, sufiĉe bone organizitaj, tia stato 
reefikas malhelpe allen, kie laboristoj energie 
klasbatalas.

La tekniko unuecigas la mondon.] ‘ Be- 
daŭrinde la spiritostato de la homoj tre 

malfruas rilate tiun procezon. Anstataŭ 
rigardi antaŭen, al la Novo, la homoj 
emas rigardi malantaŭen, al la malnovo. 
Ili restas apartigemaj, tradiciemaj, naci- 
ernaj. Laŭ mi, ĉiu agado, kia celas kon- 
servi la malnovan ideologian superstruk- 
turon, estas simple reakcia . . .

Sed eble mi eraras, kaj se homoj an- 
stataŭ klasbatali volas nepre nacibatali, 
nu, rni ne intencas kontraŭstari al tio. 
La nacibatalemuloj almenaŭ konsentu, ke 
mi ne partoprenu en tia kontraŭflua naĝ- 
ado. E. L.

ANTAŬKONGRESO EN REGENSBURG

La kongresvizitantoj ne preterlasu Ia 
viziton de la A n t a ŭ k o n g r e s o e n 
Rege n s b u r g. Regensburg estas unu 
el la plej antikvaj urboj de Germanujo. 
Jam antaŭ Kristo oni legas pri ĝi. Oi 
estas eksa fortikajo de la Romanoj, ĉe 
riverego Danubo kun belega haveno. 
Vidindaĵoj abundas. Nur kelkajn ni 
nomu: Walhalla (Valhalo) estas kon- 
struego farita tute el marmoro, 365 
ŝtupoj kondukas al ĝi. La plafono estas 
ornamita per platonaj steloj. La “Be- 
freiungshalle" (Liberiga domo — sed ne 
por la proletaro!) estas ankan marmora 
konstruego sur konusforma monto ĉe la 
Danubo. La “Stona Ponto**  estas kon- 
struita en jaro 1135. La ĉefkatedralo 
stariĝis en Ia 12-a jareento. Ciujn vid- 
indajojn nomi tute ne eblas. La Gek-doj 
estas petataj aĉeti bileton nur ĝis Re- 
gensburg, ĉar de tie ni veturos kune. Je 
societa veturo minimume devas parto- 
preni 20 Gek-doj. por ke ni ricevu 
rabaton de 25%. La prezo tiuokaze 
estas por rapidvagonaro 14.10 mk. g.. 
por mezrapida vagonaro 10.30 mk. g. Ni 
forveturos sabaton je la 10-a h. kaj al- 
venos je la 17-a h. en Leipzig.

La vizitantoj de nia Antaŭkongreso 
ricevos senkostajn loĝejojn kaj manĝ- 
ajon. Nia kunveno komenciĝos la l-an 
de augusto.

Por ke ni estu informitaj pri la nombro 
da partoprenontoj, ni petas, ke la 
Gek-doj sin anoncu ĉe K-do Johann 
Alzinger. Regensburg-Stadt- 
amhof, Hauptstrasse 16. II. La 
adresojn skribu tre legeble.

Kiu deziras prospekton de la urbo. 
mendu ĉe supra adreso.

Gek-doj vizitu tre multnombre nian 
Antaŭkongreson, por ke ni tre efike 
povu propagandi por nia proleta afero, 
por esperanto. Via devizo estu: “Vetur- 
onte Leipzigon ni vizitu la Antau- 
kongreson en Regensburg.**

SAT-ano 7537.

Korektoj
En la rubriko D i s k u t e j o de Ia n-o 

235. en la unua kolono, deka linio, de 
malsupre, oni devas aldoni la partikulon 
ne post Ia vorto esp-o. Manko de tiu 
vorteto tute kripligas la signifon de la 
frazo.

En la dua kolono ĉe la dekkvara linio, 
de supre, devas esti ĝiaj anstataŭ 
“iliaj**.

LEIPZIG
ATENTU FERVOJISTOJ!
Dum la kongreso en Leipzig la loka 

fervojista sindikato aranĝos grandan 
publikan fervojistan kunvenon. La sindi- 
kato esperas, ke eksterlandaj kaj aliaj 
esp-istoj subtenas nian entreprenon per 
parolado pri dejor-cirkonstancoj. organ- 
izaj aferoj. En tiu ĉi kunveno ĉiu havos 
okazon paroli antaŭ la Leipzigaj fervoj- 
istoj; la paroladoj estos tradukataj.

Se vi havos okazon viziti nin, venu. 
ni volas montri al la fervojistaro kaj al 
la estraro nian interkomprenilon. Pre- 
paru mallongajn paroladojn pri dejor- 
cirkonstancoj ktp., manuskripte aŭ ali- 
maniere.

Eksterlandaj fervojistoj direktas de- 
luandojn, informojn ktp. al K-do Hackel. 
SA l -ano 1162. Germanlingvanoj direkt- 
as demandojn, informojn ktp. al Ia loka 
fervojista sindikato: Leipzig C 1. 
Volkshaus..

KONGRES-FOTO-AMATOROJ
Dum la kongresoj en L.von kaj Gdte- 

borg ĉeestis multaj Gek-doj kun foto- 
aparatoj. lli ofte laboris “kaptante**  per 
siaj aparatoj grupojn de kongresantoj 
kaj bildojn de urba vivo kaj pejzaĝo. 
Tamen multai Gek-doj ne povis poste 
havigi al si kopiojn de tiuj ĉi ŝatataj 
memoraĵoj, ĉar ne ekzistis “centrejo'*,  
kiu povis disponi pri ili kaj doni inform- 
o.in. 'Piai mi proponas al ĉiuj fotintoj, ke 
ili kunportu al Leipzig — al nia 9-a — 
siajn negativojn kaj po unu kopio, por 
ke interesuloj havu okazon aĉeti kopi- 
ojn. K-doj. kiui ne povos partopreni la 
kongreson en Leipzig. sed havas nega- 
tivojn pri iu el ia pasintaj SAT-kon- 
gresoj bonvolu zorgi, ke tiuj negativoj 
venu ĉu per alia K-do. ĉu per poŝto al 
Leipzig dum la kongresa tempo.

Liimbildparoladoj!
Kelkfoje jam turnis sin K-doj al mi pro 

materialo por liimbildparoladoj. ĉu en 
esp-o pri niaj kongresoj, ĉu pri csp-o 
en nacia lingvo kaj kun celo utiligi bild- 
ojn pri niaj kongresoj. Bedaŭre mi ne 
povis helpi al ili. riai, Gek-doj. zorgu, 
ke viaj negativoj estu dum la kongresa 
tempo en Leipzig kaj permesu al mi 
ilin kunpreni al mia hejmo, por ke mi 
povu kompili per ili lumbildmaterialon 
kai lumbildparoladon. kiun poste ne nur 
mi. sed vi ĉiuj povus utiligi.

Konrad Deubler, Arcis-str. 48, II r.
Mŭnchen 13.

BON OKAZO
por varbi novajn abonantojn! 
La venonta n-o (238) estas la

UNUAMAJA H-O DE “S-ULO"
(kun belaj ilustroj kaj i. a. ar- 
tikolo pri la Sidejo de SAT). 
Disvendu ĝin inter ne-abon- 
antoj kaj invitu samtempe por 
abono ... Ni liveras ĉiusemajne 

12-PAGAN NUMERON
bele ilustritan; sed — por kovri 
niajn3elspezojn, ni bezonas pli 
da abonantoj. Tial, Gek-doj,

NE LACIĜU, VARBU!
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Jarkunveno de Brila Lanorisia Esperanto-asocio (BLEA) TRA LA MOVADO
(Kroniko)

La BLEA. kvankam lali normo de 
alilandaj organizoj esperantaj ne grand- 
ega, tamen estas sufiĉe forta por veki 
la intereson de Anglio pri sia afero. La 
Jarkunveno de BLEA okazis en Halifax. 
La novaj oficuloj estas preskaŭ unuvoĉe 
elektitaj kaj kiel prezidanto daŭras 
funkcii K-do Mark Starr. Sekretario 
estas K-do C. W. Spiller kiu dum lasta 
jaro anstataŭis K-don Flower. Gazet- 
servanto estas K-dino Startup k K-doj 
Sulsky k Atkinson havos la devon 
prizorgi la bilancon k librojn de 
ia Asocio. Pri la Komitato oni 
longe diskutis k ĉar metigas antaŭ 
la membroj nova grupa sistemo 
laŭ distriktoj, oni prokrastis la 
elekton ĝis estos organizitaj la 
novaj distriktoj.

Por la interrilatoj inter SAT k 
BLEA ni elektis nian K-dinon 
Startup kiel peranton. Pro for- 
vojaĝo de K-doj k vizitoj alilanden 
la Komitato estis iom kripligita 
dum la pasinta jaro, sed nun la 
nova Kom. espereble estos pli 
granda kaj pli kapabla daŭrigi la 
laboron ol estis eble lastjare. Du 
someraj studkursoj Okazis dum 
pasinta jaro k ia nombro da ĉe- 
estantoj estis sufiĉe granda, la 
diskutoj k studoj tre interesaj.

Rilatoj kun SA I' daŭras amike. 
Preskaŭ ĉiu BLEA - ano estas 
SAT-ano k la dum lasta SAT- 
Kongreso proponita sistemo de inter- 
rilatoj estis aprobata, ne sen diskutado. 
En Anglio BLEA estis kaj estos sendube 
granda ilo en la kreskigado de SAT- 
anaro k ni esperas, ke la du Asocioj 
povos daŭre kunlabori.

Pro nia bona financsituacio kaj atend- 
ata kreskonta anaro ni diskutis la eblon 
eldoni anglalingvan gazeton. Alia grava 
punkto estis la decido organizi novajn 
distriktajn grupojn. La graflandoj de 
Derbyshire, Lancashire kaj Yorkshire 
estos laŭ venonta decido organizataj je 
du distriktgrupoj. Lancashire nuntempe 
revekiĝas k bezonas viglan esp. propa- 
gandon.

Post tiu decido oni elektis por la Kom. 
unu membron el ĉiu nuntempa grupo. La 
distriktaj grupoj elektos siajn proprajn 
oficulojn. Nia Gazet-Iaboro bone funk- 
ciis dum la lasta jaro k de lasta aŭgusto 
pli ol okdek novaj lernantoj partoprenis 
ĉe la “Daily Herald“-esp. studkurso. 
Kelkaj estas jam BLEA-anoj k la aliaj 
estas skribe k parole alvokotaj. Arti- 
koloj aperis en la «plejparto de nia lab. 
gazetaro k lastjare esp. rubriko en la 
angla “Laboristino" komencis aperi sub 
BLEA-gvidado.

La Lab. Ligo de Instruistoj, kvankam 
ne aligita al BLEA. laboras komune kun 
ni. Nur manko da mono en tiu ĉi nova 
organizo malebligas pli fortan subten- 
adon al BLEA. K-do Stay gvidas la 
Ligon k aliaj BLEA-anoj estas ankaŭ 
liganoj. BLEA havas nuntempe grupan 
k individuan anaro de 162 membrojn, tio 
signifas 30-elcentan pligrandigon kom- 
pare al antaŭa jaro.

Pri la aranĝoj oni devas danki al la 
Halifax’a grupo pro la sindonema la- 
boro. kiun bezonis Ia preparado por nia

plene sukcesa konferenco. La ekspozicio 
estis de unuranga kvalito k BLEA 
esprimas al la organizoj alilandaj, kiuj 
sendis al ni materialon, plenkoran 
dankon. Se vi scias, kiom tiu bonvola 
ago helpos al ni, pli firme starigi ia lab. 
esp. movadon en Anglio, vi tute kon- 
sentus, ke nia kara interligilo estas de 
netaksebla valoro. Al Sovetio k Latvio 
ni precipe ŝuldas dankon. La lab. esp. 
movado de Germanio montris al ni, pere

l

*

■* i
h

BLE A-Jarkunveno ĉe Kalifa*.

de siaj afiŝoj k flugfolioj efikaj, la vojon 
al sukceso en Anglio. Dankon al ĉiuj k 
al la anglaj K-doj, kiuj unufoje devis 
atendi, ĝis oni trovis manĝaĵon, tute bon- 
humore. mi premas la manon.

Ekspozicio k koncerto bone sukcesis 
k la Halifax’a lab. urbestro venis por 
diri bonvenigajn vortojn. De la sindi- 
katoj ni ricevis subtenon moralan k de 
la sendependa lab. partio ni ricevis 
multajn bonfarojn, kiuj faciligis la 
mastrumadon de la tuta afero. Al K-do 
Veness estas ŝuldata la danko 
anaro pro 
danteco.

GERMANIO. Laŭ statistiko aperinta 
en “Arb. Esperantist" aperis dum 1928 
en la lab. gazetaro germania proks. 830 
priesp. k 330 peresper. artikoloj. El tiu 
nombro 626 artik, aperis en soc.- 
demokr., 362 en komunistaj, 14 en sindi- 
kataj, la resto en ceteraj (plejparte 
burĝaj) gazetoj. Krome aperis en kelkaj 
gazetoj esp. kursoj. — Ruhr-regiono- 
Vestfalio. 3. 3. okazis en Herne distrikt- 
kunveno de LEA kun 50 p. La grup- 

raportoj ne estis tre kontentigaj. 
Preskaŭ ĉie oni povis konstati 
halton en Ia movado. La koni. 
gazetaro de 1' regiono aperigas 
dufoje semajne csp-angulon (en 
esp-o). Pentekoste okazos ren- 
kontiĝo kun la rejnlandaj K-doj 
proksime de Langenberg. Proks- 
ima distr. konferenco okazos 1. 9. 
en Dortmund. — Gleiwitz (Supra 
Silezio). Bonsukcesa propaganda 
festo 2. 2. kun ekspozicio; la unua 
elpaŝo de 1’ lokaj esp-istoj por 
konigi esp-on al la laboristaro. — 
SOVETIO. Kremenĉug. Nun ek- 
funkciis jenaj rondetoj: 1. ĉe jun- 
pioniroj de tabakfabriko (gvid. 
pionirino Zeitman), 2. ĉe komjun- 
uloj de lignosegejoj de “Ukr.-ligno - 
trusto", 15. p., gvid. K-dino Kol- 
ĉinskaja, 3. ĉe servo de fervoja 
gardistaro 2 rond., 40 p., gvid. 
K-do Radoĉin, 4. ĉe 2-a fer- 
voja laborlernejo, 70 leni. gvid. 

Pamin, 5. ĉe klubo Bolŝevik 
grupo Intern. Edukado).

•9

K-do 
(komjunula 
lernado k informiĝo pri la movado, 
interligo; gvid. K-do Semjonov. 6. Esp. 
Parolejo por perfektigo ĉe sama klubo 
(Semjonov). — Puni memortago de 
Pariza Komuno okazis ekspozicio de 
intern. koresp. Oficiala organizanto: 
loka kom. de IRH. Materialo de esp- 
istoj. K-do Izgur publike raportis.

Raporto

lia sperta k bonvola
de la 
prezi-

Koriona (Halifax). 
komisiita de la Plenum-Komitato.

SAT-ANOJ 
PERSEKUTATAJ EN SOFIO

La 21. marto en Sofio estas arestita 
K-do S. Petrov, administranto de “Bal- 
kana Laboristo". Samtempe estis arest- 
ataj pli ol 30 personoj, akuzitaj, ke ili 
estas membroj de neleĝa komunista 
partio. Ĉiuj arestitoj estis akrege batataj 
en la polic-direkcio por “konfesi" ion 
kaj por perfidi aliajn personojn. K-do 
S. Petrov estis arestata nur pro tio, ke 
li estas esp-isto. Sep tagojn li estis en la 
arestejo sen lito kaj kovriloj, sen manĝo 
— nur panon kaj akvon li ricevis — 
sed batoj kompreneble estis. Oni dc- 
mandis lin pri “Balkana laboristo" kaj 
pri ĝiaj kunlaborantoj, pri SAT kaj “ĝiaj 
rilatoj al Ia lli. Internacio", pri la SAT- 
anoj el Sofio ktp. Ĉiu komprenas, por kio 
servus ĉi tiuj informoj al la polico.

Al la K-dinoj tutmondaj! La Erata 
Unuiĝo de la virinoj kontraŭ milito 
organizas sian duan nacian kongreson 
21. aprilo en Parizo. Ĉi okaze la organ- 
izo petas ĉiujn alilandajn virinojn 
kontraumilitajn saluti la kongreson por 
pruvi, ke esp-o ludas ankaŭ 
rolon inter virinoj batalantaj 
milito. Sendu la leterojn al jena 
K-dino .leanne Bulland. 43. 
Simplon, Paris 18. — (5362.)

gravan 
kontraŭ 
adreso: 
rue de

ĉe Ia neŭtraluloj
Ŝanhajo (Ĉinio) depost lasta 

esp-o estis enkondukata kiel
En 

somero 
deviga leciono en Nacia Labora Uni- 
versitato en Kiangvan. Kurso ĉe student- 
oj de ĝia mezlernejo. Kurso ĉe Ŝanfiaja 
Koresponda Biblioteko (10 p.). Lecionoj 
ĉe supera k vespera klasoj de Fu-jen 
lernejo. En Kanton post longa penado 
esp. biblioteko estis inaŭgurata. Por ĝi 
estis donacataj proks. 6000 dolaroj. En 
Sŭatoŭ fondiĝis loka grupo, kiu gvidis 
kelkajn kursojn. La loka taggazeto donis 
kolonon por esp-o ĉiusemajne. En la 
virina mezlernejo okazas esp. lecionoj, 
same en Unua urblernejo k Jan-cen 
lernejo.
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MEMORNOTO

Represis el "S-ulo* 4:

K-doj Martin Dehner, Sŭlzengasse 2, 
k Hans Haag. Stadtgraben, 7, R o t h e n- 
b u r g o. d. T., Bavario (dekoracipentr- 
istoj). dez. koresp. pri profesiaj temoj 
kĉl., L, PK.

K-do Rudi Naumann, Wartburgstr. 31. 
Dresden-A. 19, dez. koresp. kĉl., 
krom Sovetio.
HISPANIO

K-do Jose Gimeno, Gavin, 11/4. 
Zaragoza, dez. koresp. pri muzeaj 
pentrajoj, PI. Resp. certe.
NEDERLANDO

K-do H. W. Sierema (tramista), Jan. 
van Galenstraat, 259/2, A m s t e r - 
d a m (W), dez. koresp. kĉl., precipe pri 
dejorkondiĉoj k organizformoj. Nepre 
resp.

La Depeche, Troyes, 22. 3., Nia 
infankolonio (231); Leipz. V o 1 k s - 
z t g., 16. 3., La minaco de Hindio (226); 
P o 1 i t i k e n, Stokh., 23. 3., Du morto- 
vortoj (227), eĉ kun desegnaĵeto; 
A n a s t v a c (Sendiulo), Erivan, n-o 4, 
Polico de dio; A vanga rd, Erivan, 
n-o 62, Esp. en Ĉinio.

Priesper. artik, k notojn enhavis:
Signalen, Stokh., 21. 3.; Arbe- 

t e t, Malmo, 6. 3., 13. 3. (kurso); Der 
Deutsche E i s e n b., Berlin, 17. 3.

Pri la SAT-kongreso raportis:
FreierZupfer, Magdeburg, marto.

Peresper. materialon enpresis:
Travail. Lyon, 23. 3.; L’ H u- 

nianite, Metz. 14. 3., 21. 3.

Por la 9 a SAT Kongreso
Sigelmarkoj: 60 ekz. (1 folio) 0.50 mk.g. 
Leterfolioj kun kovertoj: 15 ekz. 0.50 mk. g. 
Tuj mendu ĉe: W. Kampfrad, Lobauer 
Str. 35, Leipzig N 24 aŭ ĉe Adm. de SAT.

NIA POSTO

11 220. — Ni ne povas enmeti senpage 
tiajn alvokojn por korespondado. Por 
“Jun. Pĝ.“ same kiel por “S-ulo“ taŭgas 
nur informoj, raportoj. Loko absolute 
mankas por tiaj longaj agitleteroj, kian 
vi sendis por virinoj.

10 099. — Principe jes; nur post ricevo 
de 1’ unua manuskripto ni povos firme 
respondi. La versaĵo ne estas pres- 
matura (ritmo ne flua k glata).

Masonisto. Jes; parte.
13 794. — Bedaŭrinde enmeti vian 

leteron ni ne povas.
13 906. — Interesa por sveda publiko, 

sed ne por “S-ulo“, kies legantaro estas 
tutmonda.

11071. — Tiajn alvokojn por kore- 
spondado ni enmetas nur kontraŭ pago.

2401. — Trovos respondon en la speci- 
menaj paĝoj de la vortaro aldonotaj al 
“S-ulo“.

13 059. — Jes, ni ricevis vian “Tagon". 
Aperos siavice. La nova artikolo aperos 
nur en okazo de bezono. — Red.

Dempeo-proleto. Ni dankas al vi pro 
la informoj, sed vi sendube bone kom- 
prenos, ke ni ne povas enmeti... — E. L.

O. Rivkin. — K-do Gavrilov trans- 
sendis vian mendon, sed sen via adreso. 
Tuj sciigu ĝin al ni.

Kostenko. — Pakaĵo de kovertoj re- 
venis. Oni ne enlasis ĝin.

10 277. — Via rekomendita pakaĵo 
revenis, kiel jam dirite. La afranko 
estas forĵetita.

Tyminski. — De ni “P. E." ne ricevis 
ĉi tiun libron. Verŝajne 2 zi. estas pre- 
seraro.

4789. — Via anonco dufoje kostas en- 
tute 14,50 mk. aŭ 7,25 rubi.

8137. — Jes ni konsentas.
Al kelkaj. — “Prologo“-n ni nur povas 

sendi, kiam ni mem havas ĝin en Leipzig.
A d m.

NEKROLOGO
SAT-anaro funebre eksciu pri la 

morto de agema kaj sindona

K-do Emilo Aernu (13386)
Lausanne

mortigita de malsano en lia 44-a viv- 
jaro.

I Ĵ14*O*H*IE*S*1P*O*A*lli)*A*li)*O  |
Unu enpreso: Simpla trilinia anonco kostas 0,50 mk. g., ĉiu plia linio la samon. Ni nur akceptas anoncojn kun samtempa pago. 
k = letero, PK — poŝtkarto, PI = poŝtkartoj ilustritaj, PM = poŝtmarkoj, bfl. = poŝtmarko sur bildflanko, kĉl. = kun ĉiuj landoj, esp-aĵo = esperantaĵo. 
Ĉiuj petantoj pri korespondado havas la devon, nepre respondi almenaŭ unu fojon al ĉiuj petoj koncernantaj la fakon, por kiu ili sin enskribigis,

AŬSTRIO
— Juna K-do dez. koresp. kun samaĝ- 

uloj. Adr.: Hubert Reinisch, Grazbach- 
gasse, 11 1, G r a z.

ĈEĤOSLOVAKIO
K-do Vaŝas Karas. Laborista Societo 

Esperantista, Peklo, Plzen, deziras 
koresp. pri lab. vivo kĉl., L, PI.

K-do Emilo Chudoba, S t o n a v a, 
Silezio, dez. koresp. kĉl. pri ĉ. teinoj, L, 
PI, PM. bfl.. esp-aĵoj. Malakceptas PI. 
kiuj ne estas bildflanke afrankita].

K-dino Marie Machova (studentino), 
Vrchlieka str. 14. Plzen, tre dankas 
ĉ. gekorespondantojn k petas pardonon 
pro neebleco al ĉiuj respondi.

ESTONIO
K-do Job. Temmer. Vaama 26.-2. 

T a r t u . dez. koresp. kun ofset- kaj 
ŝtonpresistoj pri profesiaj demandoj kĉl.

GERMANIO
Filatelistoj! Sendu 25 aŭ pli P. M. k 

mi sendos duoblan nombron. Adr.: 
K. Bomblat, Dŭrerstr. 2, Konigs- 
b e r g i. Pr.

K-do A. Schweinzger (rapidmartel- 
forĝisto). Bohlerstahlwerk, Dŭssel- 
dorf-Oberkassel, dez. koresp. 
kun samprofesianoj el ĉi.

K-do Rudolf Dost, K e m t a u i. Erzgb. 
Nr. 24 b. dez. koresp. kun ŝtrumpfaristoj 
el ĉi. pri laborkondiĉoj k ekonom. situa- 
cioj. Resp. garantiata.

Filatelistoj! Mi dez. interŝ. k koresp. 
kĉl. Resp. garantiata. Skribu baldaŭ! 
Adr.: K-do Rudolf Pfŭtzner. Karlsruher 
Str. 211, D r e s d e n - A. 27.

K-do L. Wiedemann, Gartenstr. 1, 
Passendorf b. Halle a. d. S., dez. 
salutleterojn el ĉi. por la l-a de majo.

Adresŝanĝo. — K-do Oskar Harnisch, 
Bielastr. 13, Ehrenberg b. Leipzig. 
ankaŭ dez. interŝ. PM, PI, bfl.

ALVOKO?
Nov-Jorka ĵurnalo komunista aranĝas 
koresp-adon por siaj legantoj kun 
rusaj Gek-doj. Ni, Nov-Jorkaj SAT- 
anoj, petas rusajn Gek-dojn skribi al 
la Redakcio esperantlingve k peti 
koresp-adon kun Usonaj Gek-doj. Vi 
ricevos resp. k certe akcelos nian 

propagandon.
Skribu amase al: “Daily \Vorker", 
26—28 Union Square, New York 

(USA).

— Miksita ĥoro petas informojn por 
havigi al si partiturojn esperantajn. Adr.: 
K-do J. W. J. Benjamin, Rhijnvis Feith- 
str. 5, A. 3, A m s t e r d a m (W).

RUMANIO
K-do Ludoviko Wcrlein, Calca Sa- 

guna, 11. Arad, dez. koresp. kĉl.. 
precipe kun Oriento.

SOVETIO
K-dino K. Tertiŝnikova (19 j.), str. R. 

Luksemburg, 17. Kremenĉug, ko- 
resp. kĉl., precipe kun edukistoj pri 
pedag. temoj. Resp. garantiata.

K-dino V. Gojĥman (19 j.), str. R. 
Luksemburg. 17, Kremenĉug, dez. 
koresp. kĉl., precipe kun edukistoj pri 
pedag. temoj. Resp. garantiata.

K-do S. Milĉenko, Novo-AIeksandrov- 
str. 13, kv. 1, Kremenĉug, koresp. 
kĉl. pri muziko, serurista metio, L, PK.

K-do I. Palkin (kooperativ-laboranto), 
Mitnaja, 52/54, kv. 19, M o s k v o - 26, 
dez. koresp. kĉl. pri ĉ. temoj, L. PK, PI. 
Resp. garantiata.

K-dino Nikolaeva. Nijnij Taganskii 
tnpik, 9, kv. 1, Moskvo, dez. koresp. 
pri div. temoj kĉl. Resp. garantiata.

K-do B. Slobodĉikov (20 j.), ul. Spar- 
takovskaja, 18, kv. 3, Moskvo -66, 
dez. koresp. kĉl., L, PI. Resp. garant.

K-do A. V. Zaĥarov. P. O. K j a p - 
p e s e 1 g a, Karelio. dez. koresp. kĉl. 
pri ĉ. temoj. Nepre resp.

K-do G. Fedorov, Internacionalnaja, 4, 
R o d n i k i, Iv.-Vozn. gub., dez. koresp. 
pri ĉ. temoj kĉl. Resp. garantiata.

K-do V. Palmov, Kazarma. kom. 41, 
R o d n i k i, Iv.-Vozn. gub., dez. koresp. 
kĉl. Resp. garantiata.
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K-do V. Vjaĉeslav Kalaŝnikov, Gru- 
zinskij per. 6 kv. 6, Nijni-Novgo- 
r o d , invitas ĉi. Gek-dojn por daŭra 
koresp-ado pri vivo de geoficistoj, pri 
IRH k Liberpensa movadoj por siaj ge- 
kursanoj. Resp. garantiata. Skribu mult- 
nombre!

— Esp. instruista rondeto, K r e- 
m e n ĉ u g, Budinok Osviti, dez. koresp. 
kĉl., pree. pri profes. temoj, L. PK., gaz. 
Resp. garantiata.

— 25 aktiv. proletinoj, K r e m e n ĉ - 
ug, “Jen. ()tdjcl“, dez. koresp. kĉl. 
proletinoj pri polit. demandoj, virina 
vivo, emancipa batalo. Interŝ. L, PK, 
ii. gaz. Resp. garantiata.

K-do VI. Poponin, Bebe Doma. 32, 
kv. 3. K r a m a t o r s k a j a , dez. ko- 
resp. kĉl. pri div. temoj.

K-dino Z. Siŝkina, Smolenskij bui. 57. 
Zvoteĥniĉeskii institut, Moskvo, ^lez. 
interŝ. per PI nacilingvaj gaz. k jurn.

K-do A. Sevelev, Mestkom. Glavniĥ, 
Barnaul, dez. interŝ. L, PK, pri 
ĝardenlaboro, bird- k kuniklobredado. 
Certe resp.

K-do Josefo Musil, str. Komunalna, 2, 
Barnaul, interŝ. PI k interesiĝas pri 
arto, laborvivo k batalo. Resp. garant.

K-do Ivan Rubcev, “Verjovoĉnik", 
str. Zagorodna. 14, Barnaul, dez. 
daŭre koresp. pri ĉ. lab. temoj kĉl., L, 
PK. PI. gaz.

K-do Paŭlo Lonjuŝkiss. “Verjovoĉ- 
nik“. Barnaul. dez. koresp. serioze 
pri ĉ. temoj kĉl.. L, PK. gaz., jurn., ko- 
lektive k individue.

K-do Jefimov, Zavkom, Leszavod, 13, 
Barnaul. dez. koresp. L, PK. PI, kĉl. 
pri lab. vivo, batalo, strikoj, partia k 
sindikata vivo. Resp. garantiata.

— K-doj skribu pri IRH k demandu 
nin. Resp. garantiata. Adr.: Ko- 
s t roma, Gorrajkom MOPR (Urb- 
komitato de IRH). peranto, V.Lakomkin.

☆A G R A N D A 
NUNI - NOVGOROD Jj

Kanavino, “Ruĝa Etna“
Metallaboristoj de “Kuĝa Etna**.  havantaj propran presorganon “Fajrero de Ruĝa Etna" (antaŭ- 
nelonge murgazeto) deziras partopreni internacian korespondadon kolektivan kaj individuan pri 
kulturaj, IRU liberpensaj, virinaj, politikaj, sportaj kaj aliaj demandoj. Adreso: Klubo je nomo 
de M. I. Kalinin, Esperanta rondeto, Kanavino, “Ruĝa Etna“. Niĵnij-Novgorod, USSR.

La 1-an de majo
en internacia tago de proleta solidareco, okazos 2-a Kon- 
ferenco de Nord-Kaŭkazland^j esp-istoj k 1-a Konferenco 
de esp-istoj fervojistoj. — Sendu esperantajn, revoluciajn 
eldonajojn por la ekspozicio k salutleterojn por entuziasmigi 
la partoprenantojn de la Konferenco.
Adr.: Nord-Kaŭkazlanda Esp.-Komitato kai Oficejo de esp-istoj 

fervojistoj, Rostov-D o n, Poŝta kesto 82, Sovetio.

— 2 j. belaj knabinoj (17 j.), deziras 
interŝ. PI. fotojn, L, PK kun eksteri, 
junularo k lernantaro pri ĉ. t. Resp. 
garant. Adr.: K-dinoj R. Jevzikova k 
N. Gulajeva, str. Korolenko, l-a, Sov- 
ŝkola, Barnaul.

— Unuamajan salutleteron bonvolu 
skribi al klubo de ligillistoj. Same sendu 
materialon: L, PK, PI, fotojn, gaz., 
afiŝojn, insignojn ktp. por esp. ekspocicio. 
Adr.: Leningrad. ul. Gercena, 61, 
Klubo “Podbelskij" Esp. Rondeto (SAT- 
7579).

— Kelkaj esp-istoj dez. koresp. pri 
revolucia movado, lab. vivo k sociaj 
problemoj. Adr.: P e n z a , poĉta. Grupo 
de esperantistoj.

K-do Voldemaro Bobrov, N. Moĥo- 
vaja, 3, Smolensk. invitas siajn 
malnovajn koresp-antojn renovigi ko- 
resp-adon k serĉi novajn el ĉi., pri div. 
temoj.

Agr. A. Romanjuk. A n d r u s - 
z o w k a . Berdiczewsk. okr., Ukrainio, 
interŝ. L. PK. PI. PM. kĉl.

SVEDIO
Eŭropaj filatelistoj atentu! K-do Adolf 

Johanson. Atervandsgrand. 9, Hal- 
s i n g b o r g , dez. interŝ. PM laŭ Ia 
katalogo de Yvert.

HOM1O — Gek-doj! kluboj k gazetoj! kiu 
volas korespondi kun mondvojaĝisto pri ĉiuj 
interesaj temoj? Skribu al: Biro Emo, Adm. 

de "S-ulo", Colmstr. 1, Leipzig O 27

SENPAGE ricevi, dum 3—6 monatoj, ĉiu 
povas laŭ deziro ian jurnalon: S-ulo, NEP, 
IPR, AIZ, Bultenon de SEU aŭ VOKS ktp., 
sendante ĉiumonate interas. L, artikoleton 
kun ilustroj pri vivmaniero, edukado, labor- 
ado, sociagado de lab. junuloj por gazeto 
“Juna Teksisto" al K-do V. Makarin, Ze- 

lenaja, 17, Ivanovo-Voznesensk (USSR).

Por l a de majo
sendu multnombre salutlet. kun fotoj de 
amaskunvenoj ktp. Tiaj let. estos presataj 
en gaz. k tralegataj dum familivesperoj ĉe 
kluboj. Resp. garantiata. — Gubfako de 
SEU, ul. K. Marks, 70, Ivanovo-Voznesensk 

(USSR). -

Laboristaj korespondantoj! Gelaboristoj 
el tutmondo!

La l-an de majo ni aranĝas en klubo de 
gazetaro letervesperon. Sendu senprokraste 
div. esp.-ajojn, revoluciajn eldonajojn, leter- 
ojn pri vivo k batalo de lab. korespondantoj 

k gelaboristoj.
Helpu al ni propagandi esp-on inter gazet- 

laborantoj.
Adr.: Rostov (Don), Poŝta kesto 82, 

Esperantista Komitato (Sovetio).

Fervojistoj
ĉu vi jam sendis saluti, de viaj sindi- 
katoj, grupoj ktp. al fervojistaro kaj 
murgazetoj de Samaro-Zlatousta fer- 
vojo okaze de 1. 5. k tago de gazet- 
aro (5. 5.)? Adresu: USSR, Samara, 
Raboĉaja, 39, loĝejo 1, al B. Jelezn- 

jakov (5583).

“Japana teo tungo” 
liveras tre sanigan senalkoholan ier- 
menlvinon. Uzebla por ĉiuspeca 
hemo kaj teo eĉ kun a|IO, laŭ la 
bezono. Kun rusa teo ĝi gustas kiel 
bona vino. Prezo laŭ grando kaj di- 
stanco de 1/2 ĝis 2 doi. inki. afranko.
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Peras J. Str as s er, WIbN 6, 
Kasernengasse 20, IIII16. 
Nur kontraŭ antaŭpago!
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